
 
Zondag 27 september 2020 

 tweede van de herfst 

 
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: ‘O Heer die onze Vader zijt’: lied 836, 1 + 
2 (t. John Greenleaf Whittier, vert. Jan Willem Schulte 
Nordholt, m. Charles Hubert H. Parry) 
 
1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervul. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-leison 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 21, 23-32 
 
Acclamatie: ‘Bless the Lord, my soul’: lied 103e  
(t. Psalm 103, m. Jacques Berthier) (driemaal) 
 
Bless the Lord, my soul and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul and lead me into life. 
 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Jouw woorden’ (t. Michaël Steehouder, m. Peter 
Rippen; Zangen van zoeken en zien 589) 
 
1. Jouw woorden in schriften geschreven, 
jouw woorden in stenen gegrift, 
ze komen in mensen tot leven, 
zij worden in mensen tot licht. 
 
2. Jouw liefde met mensen verbonden, 
een leven van vrede beloofd – 
gebroken door ziekte en wonden, 
verbond niet door mensen geloofd. 
 
3. En toch in ons hart neergeschreven 
dat woord dat niet ophouden wil: 
dat mensen dóór moeten leven 
dat jij met ons verder wil. 
 
4. Gekend door mensen, geweten, 
jouw woord in ons hart voorgoed, 
een naam om niet te vergeten, 
een God die ons leven doet. 
 

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 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. 

 
Slotlied: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’: lied 103c, 1 + 
3 (t. Henry Francis Lyte, vert. Willem Barnard, m. John 
Goss)  
 Staande 
 



1. Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Zegen 
allen (431b) 
 
Amen 
 
 
Muziek 

 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor Muziek en Liturgie. Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.  
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 
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 aan het einde van de 
kerkdienst hun bijdrage weer in de doos voor hulp aan 
vluchtelingen doen.  
 
 


