
 
Zondag 13 september 2020 

 dertiende zondag van de zomer 
  

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ’Laten wij zingend deze dag beginnen’: 
lied 212 (t.Paul Gerhardt; m. Johann Crüger) 
 
1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zingt Halleluja! 
 
2. Hij die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 
3. Het is zijn zegen dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
 
4. Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 
 
5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde! 
al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja! 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrié, Kyrië, Kyrië-e-leison. 

 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Schriftlezing: Matteüs 18, 21-35 
 
Acclamatie: ‘O Heer God’ : lied 329 ( 2x zingen) 
(t. Huub Oosterhuis; m. Antoine Oomen) 
 
O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig, 
rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde 
tot het duizendste geslacht. 
 
Overweging 
 
Muziek gebeden en gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Behoed mij, o God’  
(16b; t. naar psalm 16,1-11, m. Taizé)  
 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.  
U wijst mij de weg ten leven.  
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 
allen Onze Vader, die… 

 
Slotlied: ‘Samen op de aarde’: lied 993 
(t. Willem Barnard; m. KennethGeorge Finlay) 
        
       Staande 
1. Samen op de aarde, 
Dat beloofde land, 
God zal ons bewaren 
Wat Hem toebehoort. 
 
2. wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 
3. ’t Westen en het oosten, 
voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 
4. om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 
 
5. Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 



 
6. want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 
 
7. Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
Ja uit ja en nee. 
 
Zegen 
 
Muziek 
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Collectes  
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst  en 
de tweede voor de Eredienst. Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.  
 
Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw bijdrage in de 
collectezakken doen, die bij beide uitgangen aanwezig 
zijn. De inhoud van de beide collectezakken zal over de 
twee collectedoelen van de zondag worden verdeeld. 
 
Meer informatie over de collecties vindt u n de 
nieuwsbrief. 


