
 
Zondag 3 juli 2022 

derde van de zomer 

 
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 God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Zing voor Gods licht’  
(t. Kathy Galloway, m. onbekend, Nl.vert. Andries 
Govaart; De weg die je goeddoet 84) 
 
1. Zing voor Gods licht dat de schepping 
nieuw kleurt in de morgen, 
opklimt ten hemel met slierten 
wit en sluierwolken. 
Zon, strelend zacht, 
na een verkwikkende nacht, 
aarde leeft op als herboren. 
 
2. Zing voor Gods kracht 
die de ketenen breekt die ons binden, 
duister verdrijft 
wanneer wanhoop en angst ons verblinden. 
Wat ons beschaamt  
mag in haar liefde bestaan. 
Zij zoekt ons teder te vinden. 
 
4. Zing voor de heiligen, 
zij gaan ons voor in geloven. 
Als wij vermoeid niet meer kunnen, 
staan zij ons voor ogen. 
Zij leven klaar; 
de nieuwe schepping is daar: 
mensen door Gods Geest bewogen. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 

 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Gij wacht op ons’: lied 328 
 
Lezing uit het eerste testament: Jesaja 66, 10-14 
 
Lied: ‘Zoals een moeder zorgt’: lied 811 
 
Evangelielezing: Lukas 10, 1-20 
 
Lied: ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ 
(t. John Bell en Graham Maule, m. Schotse 
volksmelodie, vert. Gert Landman; Iona 40) 
 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 
kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help 
mij’? 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie in ontferming aan ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: vers 4 en 5 van ‘wil je opstaan en mij volgen?’ 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’ 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven; gereedmaken van de tafel 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor je mij, Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
Tafellied: ‘Als wij weer het brood gaan breken’: lied 387, 
1+2+3; intussen wassen de ambtsdragers hun handen. 



 
Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 
allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
vg U danken wij, Eeuwige, 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: 
heilig is uw Naam! 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
vg In Jezus zien we wie U bent: 
mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam hij brood, 
dankte U en deelde uit 
met de woorden: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
Ook nam hij de beker, dankte U en sprak: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Telkens als wij samenkomen rond de tafel 
deelt hij het brood, schenkt hij de wijn. 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen: ‘Als wij weer de lofzang zingen’: lied 387, 4+5 
 
allen Onze Vader… 
 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het 
brood uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes 
druivensap uitgedeeld. Intussen luisteren we naar 
muziek. 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Woord dat ruimte schept’: lied 
330 – tweemaal allen samen 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De 
koffie mag overal in de kerkzaal en door het hele 
gebouw worden opgedronken. Laten we erop blijven 
letten dat we elkaar de ruimte geven. 
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De collectes zijn voor Vakantietassen voor kinderen in 
Hoevelaken en voor de Eredienst. De bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft 
hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


