
2 augustus 2020    -    Zevende zondag van de zomer 
 

voorganger:  ds. Evert-Jan van Katwijk ouderling:  Claudette Baar 
organist:  Peter den Ouden coördinatoren:  Anneke Luppes 
koster:  Marius Knijff  Jim de Groot 
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. 
Het protocol ligt ter inzage. Iedereen wordt geacht de aanwijzingen van de coördinatoren op te 
volgen!  
****************************************************************************************************************** 
Orgel: Menuetto  -  Berthold Tours (1838 Rotterdam - 1897 Londen) 
 
Welkom 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. 
Orgel: ‘Christus, der is mein Leben’ -  Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795) 
 
Bemoediging en Drempelgebed 
 
Lied: Mijn volk, ik ga geheimen openleggen  -  psalm 78, vers 1 en 2 
 
Kyriegebed:       besloten met: 

 
 
Gloria: Loof God de Heer, en laat ons blijde  -  psalm 105, vers 1, 14 en 15 
 
DIENST  VAN  HET  WOORD 
 
Gebed 
 
Lezing: Mattheus 14, vers 13 t/m 21 
 
Lied: Zeven was voldoende  -  lied 383 
 
Overdenking 
 
Orgel: ‘Jesus meine Zuversicht’ -  Anoniem 18e eeuw 
 
Lied: O Vader, trek het lot U aan  -  lied 995 
 
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 plaats in de kerk plaats door middel van een collecteschaal 
bij de uitgang. Die deurcollecte is bestemd voor de stichting Wilde Ganzen. 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: God roept de mens op weg te gaan  -  lied 542 
 
Zegen 
 
allen: 
 
 
 
 
Orgel: Pasticcio  -  Jean Langlais (1907-1991) 
******************************************************************************************************************* 


