
 
Zondag 21 augustus 2022 

tiende 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: ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’: 
lied 212 in beurtzang:  
1,2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen 
 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: ‘Wat vrolijk over u 
geschreven staat’: lied 324 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 30,15-21 
 
Antwoordpsalm: ‘Ik klem mij vast aan uw getuigenis’: 
lied 119,12 
 
Evangelielezing: Lukas 13,22-30 
 
Acclamatie: ‘Altijd Aanwezige’ (t. Simone Huisman, m. 
Tom Löwenthal) – tweemaal: 
 
Altijd Aanwezige,  
cirkel en kern van mijn leven 
jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde nodig mij uit  
om binnen te gaan. 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Rust nu mijn ziel’: lied 932 (lied van de week) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug in ons midden. 
 
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) 

 
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: ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ 
(t. en m. onbekend; Evangelische liedbundel 194) 
 
1.Er is een stad voor vriend en vreemde 
diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal. 
 
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
breng ons weer thuis. 
 
2. Er is een huis om in te wonen 
voorbij het dodendal, 
er is een vader met zijn zonen, 
zij roepen overal: refrein 
 
3. Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland. 



Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal: refrein 
 
4. Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen, 
dat hoor je overal: refrein 
 
Zegen 
 
Amen 
 

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. 

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Frits Harmsen  
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Lector: Feije Duim 
Kinderdienst: Anja Bouw en Lisa Bouw 
Koster: Jan Beitler 
Welkom: Céline Jumelet 
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Arjan de Vries 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Myasa Al-Mousowy 
 
De collectes zijn voor de de ZWO/Nacht zonder dak  en 
de Kinderdienst. De bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


