
 
Zondag 6 juni 2021 

  eerste zondag na Trinitatis     

 
 
Muziek 
 
Openingslied: ‘O Eeuwige, verberg U niet’; 
uit Liederen ter bemoediging, lied 16: 2, 3 en 4  (mel. 
Liedboek 753 Er is een land van louter licht) 
 
2. O Eeuwige, verberg U niet 
wees onder ons vandaag, 
maak woning, schep een ruimte die  
ons door de tijd heen draagt 
 
3. Een huis dat vast staat als de trouw 
waarmee God ons bemint, 
waar niemand eenzaam is en elk 
de ander zoekt en vindt. 
 
4. Waar twijfel en onzekerheid 
bestaan naast groot geloof, 
waar liefde alle angst verjaagd; 
wie treurt wordt er getroost. 
 
overgang naar begroeting 
 allen gaan staan 
 
vg Onze hulp komt van God. 
 Met Hem is het allemaal pas goed begonnen 
allen Hemel en aarde 
 licht in het donker 
 orde in de chaos 
 mensen die op adem komen. 
vg Als wij op weg gaan door het leven 
 door het donker naar het licht 
allen gaat Hij met ons mee.  
vg We wensen elkaar zijn vrede: 
 
Lied : ‘Gegroet, jij, jij’;  
uit Geroepen om te Zingen lied 25: 3 en 1 
 
Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht. Gegroet! 
Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht. Gegroet! 
 
 allen gaan zitten 
Gods licht over ons donker 
 
Lied: Liederen ter bemoediging lied 16: 5  
(mel. Liedboek 753 Er is een land van louter licht) 
 
De pijn van schuld en lot wordt daar 
gewogen recht gedaan: 

er valt een warm en heilzaam licht 
nieuw over ons bestaan. 
 
 de heilige Schrift 
 
‘Lachen door je tranen heen’  
 
Lezing Ezra 1: 1-3;   3: 1-3; 12 
 
Vervolg overdenking 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De steppe zal bloeien’: lied 608: 2 
 

2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen, een stroom van genade, nu 
en altijd’ (uit Woestijnlied; t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet) 
 
Trek door ons heen, 
een stroom van genade. 
Nu en altijd. 
 
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: ‘Wonen overal nergens thuis’: lied 419: 2 en 3  
 



2. Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 
mensen veel geluk. 
 
3. Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan –  
mensen veel geluk 
 
Zegen 
 
Amen 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
De mensen die in de kuil zitten, kunnen nu de kerkzaal 
via de hoofdingang verlaten. De mensen op de 
verhoging kunnen via de nooduitgang aan de 
zuidoostzijde vertrekken. 

 
 
Voorganger: ds. Mieke Groen, De Glind 
Organist:  Simon Drost 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Koster: Norman Kempen 
Coördinator: Harry van der Klok 
Zangers: Jantine Dijkstra, Diana Kneppers-Doornekamp, 
Harm Albert Zanting en Feije Duim 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
 
De collectes zijn voor Grace Care in India en voor 
Vorming &Toerusting. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 
 


