
 
Zondag 7 augustus 2022 

achtste zondag 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: ‘Rond het licht dat leven doet’:  
lied 287: 1, 2 en 5   
 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. 
 
Gloria: ‘Zolang wij ademhalen’: lied 657  
in wisselzang; vs 1 A, vs 2 V, vs 3 M, vs 4 A  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Jesaja 65, 17-23  
 
Lied: ‘Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven’ uit Zangen 
van zoeken en zien, 116  

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  
 
 

1. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven 
sprekend nabij de stilte verwacht U 
mensen bestaan U zien en beleven U. 

2. Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
Mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 

3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 
Adem ons open, maak ons uw aarde, 
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 

Evangelielezing: Lucas 12, 32-40 
 
Lied: ‘Handen heb je om te geven ’uit:  Geroepen om te 
zingen, 94  

(t. Henk Jongerius, m. Ton van Erp) 
 

1. Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed, 
en een hart om te vergeven, 
wat een ander jou misdoet. 

 
2. Ogen heb je om te zoeken  
naar wat mensen nog ontbreekt  
en een hart om uit te zeggen  
wat een ander moed in spreekt.  
 
3. Schouders heb je om te dragen  
zorg en pijn van alleman  
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan.  
 
4. Voeten heb je om te lopen  
naar de mens die eenzaam is  
en een hart om waar te maken  
dat een mens geen eenling is.  
 
5. Oren heb je om te horen  
naar de mens die vrede is  
en een hart om te Geloven,  
in zijn God die liefde is.  

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’: lied 221 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (we zingen de tekst steeds 1x)  
 
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) 

 
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. 
 

     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘God schenk ons de kracht’: lied 418  
 
Zegen 
allen (431b) 

 

Amen 

 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie na de dienst die op twee plaatsen wordt 
uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte en in de hal.  

 
 
Voorganger:  mw. Lieske Duim 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Jan Haverkamp 
Geluid: Arjan de Vries 
Beeld: Joke van der Klok 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 
 
De collectes zijn voor de Stichting Moederzorg en 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. 
 
 


