
 
Zondag 28 augustus 2022 

elfde 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: ‘De stilte zingt U toe, o Here’:  
lied 65, 1 en 6 
 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: ‘Eens komt de grote zomer’: lied 747, 1 en 8  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het eerste testament: Psalm 104 NBV21 
 
Lied: Psalm 104 uit Musical Kaïn 
 
Refrein 
Het borrelt, borrelt en bruist in mij, 
huist in mij, diep in mijn hart. 
De hemel zij dank stroomt het 
dromend naar boven 
een lied van geloven 
dat ú het bent: 
machtig en krachtig, 
stralend en licht. 
Wat was en wat is, 
draagt een stempel van u; 
kleurt mijn beeld, mijn beeld en mijn zicht. 
 
U spant de hemel,  
strak als een tent, 

een goddelijk kleed. 
Hoog daarboven uw paleis. 
U gaat op reis in een wagen van wolken. 
De wind in de rug doet precies wat u wilt. 
U bent voor de donder niet bang. 
De bliksem? Moeiteloos door u gestild. 
 
U grondde de aarde,  
onwrikbaar en eeuwig van duur. 
Ooit was er water,  
in elke spleet, in elke grot, 
de bergen verdronken, 
in doodstrijd verzonken 
maar toen sloeg uw uur. 
Het water week weg  
voor uw dreigende stem. 
Bergen kwamen omhoog. 
Rivieren vulden de dalen. 
U wees het water met klem  
zijn plaats. 
 
Refrein 
 
De aarde zuigt zich vol  
met hemels water 
voor nu en later 
bewaarde vruchtbaarheid. 
 
De bomen drinken uit uw bron, 
de ceders van de Libanon, 
door u geplant, 
een nestplaats voor de vogels; 
en ooievaars, zij wonen 
in de kroon koninklijk op stand. 
 
U maakte de maan 
en zo kregen we maanden. 
De zon kent de tijden van ondergaan. 
De nacht wacht op uw teken 
en dan valt het duister. 
Gefluister, geritsel, gegrom. 
Leeuwen ontwaken en jagen roofgierig 
en brullen om voedsel van u. 
En pas als de zon rijst  
keren zij vol en voldaan weer om. 
 
Refrein 
 
De aarde geeft wijn  
die het mensenhart deugd doet; 
en olie verlicht het gezicht. 
Brood maakt ons sterk 
voor het werk dat we aangaan. 
 
Als u me vergeet 
raak ik angstig ontwricht. 
Dan ga ik dood, 
stof keert tot stof. 



Maar uw adem schept leven, 
schept leven, Godlof! 
 
Ik adem weer op 
en adem weer mee 
als de kracht van uw geest 
door de wereld zweeft 
en u me zo lucht en ruimte geeft. 
 
Het borrelt, borrelt en bruist in mij, 
huist in mij, diep in mijn hart. 
Borrelt, borrelt, bruist in mij, huist in mij, 
Diep in mijn hart! 
 
Kindermoment, kinderen naar nevendienst 
 
Evangelielezing: Lucas 10, 1-6. 17-20 NBV21 
 
Lied: ’Zomaar een dak’ : lied 276, 1 en 2  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’:  
lied 978, 1, 2, 3 en 4  
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug in ons midden. 
 
Voorbeden, telkens 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) 
 
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: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’:  

lied 981 1, 2 en 3  
 
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: ds. Jan de  Vries, Eemnes 
Organist: Dinie Jager  
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Lector: Elly de Graaf 
Kinderdienst: Ellen van der Linden 
Koster: Aalt van de Pol 
Welkom: Lieske Duim 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Sipko van Gent 
Koffiedienst: Joke van de Pol en Tineke van der Veen 
Musicalgroep o.l.v. Lodewijk de Vries 
 
De bloemen gaan naar Annie en Frank Schuurman. 
Kaarten zijn er voor Wim Uiterwijk , Sien van Uffelen, 
Ria Kooistra en haar (klein)kinderen, voor Celine van 
den Heuvel en haar partner en voor Rie Lensen.  
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor Muziek 
en Liturgie. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd 
voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


