
 
Zondag 13 juni 2021 

 tweede zondag na Trinitatis 

 
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 Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Overal zijt Gij’ (t. Huub Oosterhuis, naar 
Jesaja 65,17, m. Antoine Oomen; Zangen van zoeken en 
zien 116) 
 
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. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrië-e-leison 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Evangelielezing: Johannes 4,5-26 
 
Lied: ‘Evenals een moede hinde’: lied 42,1 (t. Willem 
Johan van der Molen en Jan Wit, m. Genève 1551) 
 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ga maar gerust’ (t. Sytze de Vries, bij Johannes 4, 
m. Jean Sibelius – Finlandia; Het liefste lied van overzee 
2,15) Onder het lied komen de kinderen terug uit de 
kinderdienst. 
 
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
 
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 

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 … 
 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met God en hij zal met je 
zijn’: lied 416 (t. Jermiah Rankin, vert. Gert Landman, m. 
Ralph Vaughan Williams) 1 en 2 zangers, 3 en 4 allen! 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
zangers 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 



allen  3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  in zijn liefde je bewaren, 
  in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
allen  4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
  tot wij weer elkaar ontmoeten, 
  in zijn naam elkaar begroeten. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

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. 
Bij droog weer zijn er buiten op het kerkplein koffie, 
thee en limonade! 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Edwin Schimscheimer  
Ouderling van dienst: Eunice vaan Zomeren 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Koster: Jan Beitler 
Coördinator: Marijke Hildering 
Zangers: Dicky van der Veer, Ankie van Hoeijen, Jouke 
de Jong 
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Ad Ritmeester 
 
De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Bureau en 
Onderhoud gebouw. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor de rugtasactie van de stichting Gave. 
 
Meer nieuws over de kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 


