
 
Zondag 4 oktober 2020 

 derde van de herfst 

 
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en de 
facebooksite van Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 
En op een later tijdstip via het YouTubekanaal. 
 
 
 
 
 

 
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: ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’:  
lied 324 (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 
 
1. Wat vrolijk over U geschreven staat: 

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft. 
 
2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 
Dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang nieuw verbond. 
 
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
Trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
Beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wij Gij zijt. 
 allen gaan zitten 

 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-leison 
 
 de heilige Schrift 

 

Schriftlezing: Matteüs 21:33-43 

 

Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992 
(t. William Livingstone Wallace, vert. Wim vd Zee, m. 
Arie Eikelboom) 
 
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
4. Het is de Geest die ons beweegt 
Dat wij Gods wil doen en omzien 
Naar alles wat er leeft. 
 
Overweging 
 

Muziek 

 

Lied: ‘Gij wacht op ons’: lied 328 (t. Huub Oosterhuis, m. 
Bernard Huijbers)  
 
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stem, 
Op uw stilte. 
 

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 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: ‘Vrede wens ik je toe’ (uit ZZZ, 147) 
 
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
 
 Staande 
 

Zegen 
 

 
 
allen (431b) 
 
Amen 

 

Muziek 

 

 
Voorganger: ds. Bernadette van Dijk, Amersfoort 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Adri Zijlstra 
Coördinator: Lieske Duim 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Jantine Alfrink, Ankie en Jac van Hoeijen en 
Rianne de Vries 
Opname: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
Koffie: Pea Heining en Quirina Schipper 
 

Collectes  
De eerste collecte is voor Kerk & Israël en de tweede 
voor Vorming & Toerusting. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 


