
 
Zondag 14 augustus 2022 
negende van de zomer; 

dienst van schrift en tafel 

 
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: ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’  
(t. Taizé, m. Jacques Berthier; Taizé 45) driemaal 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst, 
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst. 
 

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 
 
Lezing uit het eerste testament: Jeremia 23,23-29 
 
Lied: ‘Groter dan wie zich goden wanen’: naar Psalm 82 
(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Naar de 
Psalmen) 

Antifoon 
 

Groter dan wie zich goden wanen, 
de Ene die waarlijk recht spreekt. 

 
Gelijk lijken te krijgen 

wie gezien worden, de machtigen 
die naar de mond worden gesproken, 

de rijke angstaanjagers die zelfs 

rechters in hun zak steken. 
 

antifoon 
 

De Ene staat op met gezag. Zijn hart 
gaat uit naar de weerlozen, Hij komt op 
voor armen en verdrukten en redt hen 

uit de greep van wie kwaad wil. 
 

antifoon 
 
Evangelielezing: Lukas 12,49-56 
 
Acclamatie: ‘Halleluja’: lied 338b, tweemaal met 
herhaling 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’: 
lied 839 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven 
 
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: ‘Die met ons deelt…’: lied 234 (t. Sytze de 
Vries, m. Willem Vogel) tweemaal: eerste keer vrouwen, 
tweede keer allen. 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! 
 
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. 
 
allen (melodie lied 136) 
 Loof de HEER, want God is goed, 
 die de mensen leven doet, 
 die hen als op handen draagt – 
 liefde die de dood verjaagt. 
 
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 Loof de HEER, want God is goed; 
 zie wat Jezus voor ons doet: 
 brood is hij voor mij, en wijn: 
 ik mag gast aan tafel zijn. 
 
Uw Geest is gekomen, 
om de aarde een nieuw gezicht te geven. 
Laat er toch vrede zijn 
overal waar mensen wonen, 
vrede als een band, 
een nieuw verbond tussen mensen, 
de levenskracht van Jezus Messias 
hier in ons midden. 
 
Geroepen om met U mee te gaan 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 
allen Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
allen Loof de HEER, want God is goed, 
 die ons weer herleven doet. 
 Toekomst heeft ons aangeraakt, 
 vrede voor wie vrede maakt! 
 
We zingen het ‘Onze Vader’: lied 369b 
 
Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
uw wil geschiede 
zoals in de hemel ook op aarde. 
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. 

 
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: ‘Dat je de weg mag gaan’ 
(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede. 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede. 

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 buiten. 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. 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar  
2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten 
Diakenen: William Bouw en Jan van de Kuilen 
Lector: Harm Albert Zanting 
Koster: André Lekkerkerker 
Beeld: Celine van de Heuvel 
Geluid: Jan Baas 
Koffiedienst: Tonny van Rootselaar en Dinie Beitler 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en Onderhoud 
gebouw. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 


