
 
Zondag 18 oktober 2020 

 vijfde zondag 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: ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’:  
Psalm 92: 1, 2 en 7 (t. Willem Barnard, m. Genève 1562) 
   
    (daarna gaan allen zitten) 
 
1.Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand 
geborgen. 
 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
  

7. Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron / de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht 
Als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-le-i-son 
 

 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 22: 15-22 
 
Lied:  ‘Voor hen die ons regeren’ :  
lied 994: 1 zanggroep, 2 solo, 3 en 4 zanggroep 
(t. Tom Naastepad, m. Heinrich Schütz) 
 
 

1. Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht 
al de getuigenissen, 
die ons zijn aangezegd. 
 
2. De sterken, die bewaken 
de wegen met hun woord: 
dat zij ook zullen dragen 
de zwakken in de poort, 
want hoofd en lichaam zijn in pijn 
en niemand wordt behouden, 
als dié verlaten zijn! 
 
3. Wij bidden ook om vrede, 
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten, 
hoe Gij de namen telt, 
bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen, 
de stemmen van het bloed. 
 
4. O God, Gij moet regeren 
tegen het onverstand: 
wij dienen vele heren 
tot schade van het land. 
Gij zijt genade, uw bevel 
doet leven en vergeven, 
o God van Israël! 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied:  ‘Om voor elkaar te zijn’: lied 973   
wisselzang zanggroep-solo  
 

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 

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 
 



3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 

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: ‘Christus, ons licht’:  lied 1005 :  1, 2 en 5 
(t. Bernadette Farrell, v. Elly Zuiderveld-Nieman, m. 
Bernadette Farrell) 
 Staande 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein:  
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein:  
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Gezongen zegen  (organist: voorganger zingt in D) 
allen (431b) 
 
Amen 
 
Muziek 
 

 
 
Voorganger: ds. Gert Landman, De Bilt 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Beitler 
Coördinator: Marijke Hildering 
Koster: Wim Heining 
Zangers: Ankie en Jac van Hoeijen, Feije Duim en Vivian 
Hegge 
Opname: Jantine Dijkstra 
Geluid: Thijmen Toom 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken  en de tweede voor de Eredienst. Bijdragen 
van de kinderen zijn bestemd voor hulp aan 
vluchtelingen.  
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


