
Zondag 20 september 2020 
Startzondag en vredesdienst 

 
Muziek: G.F. Händel, Sonate in F, Adagio en Allegro 
(viool en orgel) 
 
 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: ‘Samen op de aarde’: lied 993 
(t. Willem Barnard, m. Kenneth George Finlay) 
 
1. Samen op de aarde, dat beloofde land, 
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand. 
 
2. wat Hij heeft geschapen 5. Israël, Egypte, 
met zijn hand, zijn woord. stem en tegenstem, 
Hij zal niet verlaten  hoogtepunt en diepte – 
wat Hem toebehoort. alles zegent Hem, 
 
3. ’t Westen en het Oosten, 6. want Hij zal verzoenen 
voor- en nageslacht,  wat vijandig is, 
om zijn Naam te troosten nieuwe namen noemen, 
zijn zij aangebracht;  voor een oud gemis. 

 
4. om zijn Naam te prijzen 7. Kerk en wereld samen, 
gaf Hij zon en maan,  vasteland en zee, 
wijzen en onwijzen  worden ja en amen, 
gunt Hij één bestaan. ja uit ja en nee. 

 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-leison. 
 
 de heilige Schrift 
 
Uitreiken van liedboeken aan de kinderen: 
Davi van den Burg 
Lucas Bouw 
Hidde van Dommele  
Rosalina Honing 
Jocelynn Honing 
Kathelyne Honing 
Jaike Kempers 
 
Lied: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’: lied 218, 1 en 
3 (t. Gert Landman, m. Martin G Schneider) 
Hierna mogen de kinderen het licht meenemen en naar 
de kinderdienst gaan. 
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
Schriftlezing: Matteüs 20, 1-16 
 
Lied: ‘De eersten zijn de laatsten’: lied 991, 1+8 
(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 
 
1. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
8. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 
 
Overweging 
 
Muziek: G. Fauré, Après un rêve (altviool en piano) 
 
Lied: ‘Komen ooit voeten…’ (t. Huub Oosterhuis, m. 



Freylinghausen 1741; Gezangen voor liturgie 484) 
Intussen komen de kinderen terug in ons midden. 
 
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 
Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord  
uit mensenmonden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 
 
2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken 
Maar niemand vlucht 
nergens alarm in de lucht 
overal vrede geschapen. 
 
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij 
groeten. 
Wie was mijn vijand? lk zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten. 
 

gebeden en gaven 
 
Introductie van de levensboom, met lied: ‘De vogels in 
de bomen’ (t. Willem Barnard, m. Nico Verrips; Liedboek 
voor de kerken gezang 49, 1+2) 
 
1. De vogels van de bomen die lopen door de lucht 
Als vederlichte dromen, zij wonen in het licht. 
 
2. Zij rusten op de adem van God die ademend 
de wereld heeft geschapen en alle namen kent. 
 
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 in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

We geven elkaar de vredegroet in gebarentaal, terwijl 
de zangers zingen: ‘Dona nobis pacem’ (wie wil, zingt  
mee) 
 
Dona nobis pacem, pacem, 
Dona nobis Pacem! 
 
 
Zegen       staande 
allen (431b) 
 
Amen 
 
Muziek: G.F. Händel, Sonate in F, Allegro (viool en orgel) 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Violist: Eunice van Zomeren 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Richard van de Kamp en Anja Bouw 
Coördinator: Céline Jumelet 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Jantine Dijkstra, Harm Albert Zanting, 
Jeannette van Driel en Marius Gort 
Opname: Joke van der Klok en Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Annie Hanse 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor Kerk in Actie/vredesweek: 
Vrede verbindt verschil en de tweede voor de Cantorij. 
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. 
 
Ook de kinderen kunnen vanaf komende zondag aan 
het einde van de kerkdienst hun bijdrage weer in de 
doos voor hulp aan vluchtelingen doen.  
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 


