
18 oktober 2020  -  Vijfde zondag van de herfst 
 

voorganger:  ds. J.J. Esveldt ouderling:  Claudette Baar 
organist:  Peter den Ouden diaken:  Henny Pos  
koster:  Richard Kroon coördinatoren:  Henny Pos  
   Maarten Haverkamp 
 
Vanwege besmettingsgevaar met het coronavirus zijn de diensten in de Willibrordkerk beperkt te 
bezoeken door maximaal 30 mensen. Het is altijd mogelijk ze te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app. 
Er is geen gemeentezang. In plaats daarvan luisteren we naar orgel- of pianospel en naar 
opnames van liederen die aan de kerken ter beschikking zijn gesteld. Het protocol ligt ter inzage. 
Iedereen wordt geacht de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen! 
 
************************************************************************************************************** 
Orgel: Variazioni Capricciose  -  Bernardo Pasquini (1637-1710) 
 
Welkom 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. Ondertussen luisteren we naar 
orgelspel: psalm 96 ‘Zingt voor de Heer op nieuwe wijze’  -  Cor de Jong (*1954) 
 
Bemoediging 
 
v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 
v.:  Hoor ons aan, eeuwige God, 
allen:  Hoor naar ons bidden. 
v.:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
allen:  Geef ons uw genade. 
v.:  Breng ons in het reine met u en met elkaar. 
allen:  Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen 
 
Kyriegebed:  
 
Besloten met: ‘Grote God wij loven U’ (Jubilate Deo / Door Eendracht Verbonden;  
EO - Nederland Zingt) 
 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Matteüs 22:15-22 
 
We luisteren naar: ‘Ik stel mijn vertrouwen’ (Kinderkoor De Bromvlieg / Mannenensemble 
Cantare; EO - Nederland Zingt -) 
 
 
Overweging 
 
Orgel: Lied 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’   -   Willem Vogel (1920-2010) 
 



 
Dienst van het Antwoord 
 
We luisteren naar: ‘Jezus, ga ons voor’ (EO - Nederland Zingt) 
 
Gebeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
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. 
 
 
De inzameling van de gaven vindt in de kerk plaats door middel van een collecteschaal bij de 
uitgang. Die collecte is bestemd voor Kerk in Actie voor het project Rwanda, met zusters werken 
aan voldoende eten. Collectegeld daarvoor kan ook worden overgemaakt op het rekeningnummer 
van de diaconie: NL04 RABO 0328262242 
 
Bijdragen voor het plaatselijk kerkenwerk kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer 
van de Protestantse gemeente NL04 INGB 0000 0079 99. 
 
 
Slotlied: ‘Ga met God’ (Somnia Daniëlis; EO - Nederland Zingt) 
 
Zegen 
 
Orgel: Vivace (uit Fantasia nr. 5 in F gr.t.)   -   Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
 
************************************************************************************************************** 


	Dienst van het Woord

