
 
Zondag 11 oktober 2020 

 vierde van de herfst 
bevestiging van ambtsdragers 

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

 
Muziek: L.N. Clérambault, Suite du premier ton - Grand 
plein jeu 
 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: ‘Altijd Aanwezige’ (t. Simone Huisman, m. 
Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
Altijd Aanwezige 
cirkel en kern van mijn leven 
jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde nodig mij uit 
om binnen te gaan. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-le-i-son 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 22, 1-14 
 
Acclamatie: ‘Roep onze namen’: lied 331 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) tweemaal 
 
 

Roep onze namen, dat wij U horen, 
Dat wij weer ademen, dat wij U leven. 
 
Overweging 
 
Muziek: L. Boëllmann, Heures Mystiques - Adagiëtto 
 
Lied: ‘Wat ik gewild heb’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Zangen van zoeken en zien, 485) 
 
Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef 
al het beschamende neem het van mij 
en dat ik dit was en geen ander 
dit overschot van stof van de aarde: 
dit was mijn liefde. Hier ben ik. 
 

gebeden en gaven 
Afscheid 
We nemen afscheid van Lien Vogel (diaken) en Jan 
Hofman (ouderling-scriba) 
 
Geloofsbelijdenis (voorganger: Nico van Rootselaar) 

staande 
vg Wij geloven door alle twijfel heen, 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
 
allen Wij geloven door alle twijfel heen, 
 dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat U met geen dood genoegen neemt. 
 
vg Wij geloven door alle twijfel heen, 

dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 

 
allen Wij geloven met alle hoop die in ons is, 

dat U ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 

 
vg Wij geloven met alle hoop die in ons is, 

dat U door mensen 
 heel menselijk tot ons wilt komen. 

Dat U ons telkens weer doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

 
allen Wij geloven met alle twijfel 
 en met alle hoop die in ons is; 

versterk ons geloof, Eeuwige, 
 Licht in de nacht. Amen. 
 
Vraag aan de te bevestigen ambtsdragers 
Liesbeth, Nico en Eunice, willen jullie je werk in deze 

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 
 



gemeente als diaken en als ouderling verrichten naar de 
gaven die jullie zijn gegeven, onder geheimhouding van 
hetgeen je in het verborgene wordt toevertrouwd, als 
gehoorzame getuige van Gods goede gunst en trouw? 
 
Antwoord van 
Elisabeth van den Heuvel-van Leijenhorst 
Nicolaas van Rootselaar 
Eunice Martina Scheijgrond-van Zomeren 

Zegen 

Wees gezegend in jullie arbeid 
in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest jullie leiden, 
zodat jullie je werk 
met liefde en vreugde kunnen doen. 
Bewaar je vertrouwen in Hem 
die jullie bewaart op al je wegen. 
allen Amen. 

allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Liesbeth, Nico en Eunice 

bijstaan, hen omringen met uw meeleven en hen 
dragen met uw gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: bv. ‘Kom uit de hemel tot ons neer’ 
(t. André Troost, m. middeleeuws/Wittenberg 1533; 
Tussentijds 111, 1 + 2 + 3) 
 
1. Kom uit de hemel tot ons neer,  
vervul ons met uw Geest, o Heer, 
Gij, die uw kinderen bevrijdt 
om u te dienen, wereldwijd. 
 
2. Bewaar hen, die hier voor U staan,  
dat zij hun weg met vreugde gaan;  
geef aan uw engelen bevel  
hun trouw te zijn als metgezel.  
 
3. Dat zij uw volk, de honger moe, 
op handen dragen, naar U toe, 
om na verzoeking en woestijn 
met overvloed gevoed te zijn. 

allen gaan zitten 
 
Voorbeden (met Eunice van Zomeren), 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: ‘Geest van hierboven’: lied 675 (t. Muus 
Jacobse, m. Giovanni Gastoldi)  
 
 Staande 
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Zegen 
allen (431b) 
Amen 
 
Muziek: J. Travers, Allegro 

 



Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Coördinator: Robert van Bloemendaal 
Koster: Harry van der Klok 
Zangers: Jeannette van Driel, Marius Gort, Annie Hanse, 
Joke van de Pol en Harmen Lanser 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom en Fokke van der Veer 
Koffie: Jan Baas en Joke van de Pol 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de 
tweede voor onderhoud van het gebouw. Bijdragen 
van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
vluchtelingen. 
 
Meer informatie over het online tekenen van de 
kaarten en de collectes vindt u in de Nieuwsbrief. 
 
 
 


