
 
Zondag 25 oktober 2020 

 zesde zondag 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: ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’:  
lied 1: 1 (t. Ad den Besten en Muus Jacobse, m. 
Straatsburg 1539/Genève 1551) 
 
1. Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft.  
 
      allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-leison 
 
 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 22:34-46 
 
Lied: ‘Wie oren om te horen heeft’ : lied 320, 1, 2 en 3 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antwerpen 1540) 
 

1.Wie oren om te horen heeft 
hoor' naar d' wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
 

Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3. – Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ’Neem mij aan zoals ik ben’: lied 833 (t. en m. John 
L. Bell, vert. René van Loenen), 2 keer zingen 
 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 
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: ‘Nu wij uiteengaan’: lied 423: 1, 2 en 3 (t. Sytze 
de Vries, m. Christiaan Winter)  
 Staande 
 
1.Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 
 



2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zegen 
 
allen (431b) 
 
Amen 
 
Muziek 
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Collectes  
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal 
Beraad en de tweede voor het Pastoraat. Bijdragen van 
de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de kaarten en de collectes vindt u 
in de Nieuwsbrief. 


