
 

Zondagsbrief  

19 juli 2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds. Gert de Ruiter. 
Organist: Joshua Prins. 
Muziekgroep o.l.v. Maaike Heil 

 
Orgelspel 
Aansteken Paaskaars 
Welkom 
Luisterlied Opwekking 715  
Bemoediging & Groet  
Gebed  
Samenspraak Gezang 293 
  

Voorganger: 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
  
Allen: 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
  
  



 

Allen: 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
  
Allen: 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

  
Samen Kerk 
Lezing Mattheus 4:18-22 
Luisterlied Opwekking 489 
Verkondiging 
Samenspraak Evangelische Liedbundel 390 
  

Voorganger: 
Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
  
Allen: 
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat U verlossing geeft - 
uw genade door ons heen. 
  
Mannen: 
Maak ons tot een zegening voor de volken, 
een zegening voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft - 
uw genezing door ons heen. 
  



 

Vrouwen: 
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 
een lied van dank voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld zingt voor Degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen.  
  
Allen: 
En bouw uw Koninkrijk in de volken, 
uw wil geschied' in de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 

  
Voor- en dankbeden - Gezamenlijk Onze Vader 
Luisterlied Opwekking 789 
Zegen 
Orgelspel 
Collecten bij de uitgang 
 


