
 
Zondag 22 november 2020 

 laatste zondag van het kerkelijk jaar; 
Solidaridad 

 
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 voor de Heer een nieuw gezang’: 
lied 655 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 

 
 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
gunt aan uw leven rust en duur  
en geeft het leven zin en samenhang.  
Zing dan de Heer een nieuw gezang!  
 
3. Een lied van uw verwondering  
dat nóg uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is  
uit water en uit duisternis.  
 
4. De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.  
 
5. Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed (met Jessie); elke gebedsstrofe wordt 
besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 

 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Schriftlezing: Matteüs 15, 14-30 
 
Acclamatie: ‘Ontferm U, Heer, naar de maat van uw 
liefde’ (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel, uit: ‘Gij, eens 
een bevrijder’ – Zingend Geloven III,38) 

 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Stem als een zee van mensen’: lied 828 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Rik Veelenturf) 
Intussen komen de kinderen terug in ons midden. 

 
 
2. Stem die mij roept: wie ben je,  
mens waar is je broer? 
Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt, die 
vuur uit steen slaat, jij die mij ik maakt. 



3. Stem die geen naam heeft, nog niet,  
mensen zonder stem. 
Stem als een specht die klopt aan mijn gehoorbeen. 
Woord dat aanhoudt. God die mij vasthoudt. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden (met Anne), telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Behoed mij, o God’  
(16b; t. naar psalm 16,1-11, m. Taizé)  

 
 
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. 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Nu wij uiteen gaan’: lied 423  
(t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter)  
 staande 

 
 
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! 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
Kinderdienst: Anja Bouw en Richard van de Kamp 
Coördinator: Ineke Aukema 
Koster:  André Lekkerkerker 
Zangers: Jeannette van Driel, Marius Gort, Ineke van 
Wingerden, Ankie van Hoeijen en Wim Schuijt 
Opname: Wil Berle en Coralien Toom 
Geluid: Jan Vogel 
 
Bloemen 
De bloemen gaan deze week  naar Joke van de Pol. Na 
10 dagen in het UMC Utrecht mocht Joke gelukkig naar 
huis om daar in alle rust verder te revalideren.  
 
Kaarten 
Deze week worden er online kaarten getekend voor alle 
leden van de Eshof, die verblijven in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. We laten zo weten dat ze niet worden 
vergeten. Alle namen staan in de nieuwsbrief. 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor Solidaridad en de tweede voor het 
Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor hulp 
aan vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van 
‘Time4You’ van VluchtelingenWerk Nederland. 
 
Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief. 


