
 
Zondag 15 november 2020 

 negende 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: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’: 
lied 98: 1 en 2  
 

1.Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2.Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
Kyrië, Kyrië, Kyrië-e-leison. 

de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Matteüs 25:31-46 
 
Lied: ‘Rechter in het licht verheven’: lied 1008  
 
1.Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 
2.Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
3.Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: ‘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: ‘Dag der dagen, als de tijden’: lied 775 
 Staande 

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 
 



 

1.Dag der dagen, als de tijden 
zich tot heil zullen verwijden 
voor wie bovenmate lijden. 
 

2.Dag van eindeloos erbarmen 
en gerechtigheid aan armen 
die aan recht zich zullen warmen. 
 
3.Dag van glorie voor verdrukten 
en verheffing van wie bukten, 
alle aan het stof ontrukten. 
 
4.Dag van vinden van diegenen 
die door grof geweld verdwenen, 
om wie mensen nu nog wenen. 
5.Dag van brood en herverdelen, 
voedsel voor ontelbaar velen, 
diepe wonden zullen helen. 
 
6.Dag van zon en dag van vrede, 
alle droefheid is verleden 
in een onaantastbaar heden. 
 
7.Dag van vreugde en verbazen 
om het zien van wat wij lazen: 
er was licht, het licht van Pasen.  
 
Zegen: lied 431b 
 
Amen 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Joep Dubbink, Uithoorn 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
Coördinator: Robert van Bloemendaal 
Koster: Hans van de Berg 
Zangers: Coralien Toom, Harry Hubbers, Jouke de Jong, 
Dicky van der Veer 
Opname: Jantine Dijkstra 
Geluid: Thijmen Toom en Fokke van der Veer 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor de Eigen diaconie; 
kerstpakketten en kerstattenties en de tweede voor 
onderhoud van het gebouw. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


