
 
Zondag 20 juni 2021 

  eerste 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 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: ’Ik sla mijn ogen op en zie’:  
lied 121: 1 en 2 (t. Willem Barnard, m. Genève 1551) 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen.  
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrie-e-leison 
 
 de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Marcus 4,35-41 
 
Lied: ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’:  
lied 247: 1, 3 en 4 (t. Henry Francis Lyte, vert. Ad den 
Besten en Willem Johan van der Molen, m. William 
Henry Monk) 
 

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zoekend naar licht hier in het duister’:  
lied 1005: 1, 2 en 5 (t. en m. Bernadette Farrell, vert. 
Elly Zuiderveld-Nieman) 
 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein:  
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein 
 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein 

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 
 

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’: lied 425 (t. Rikkert 
Zuiderveld naar Omer Westendorf ‘Sent forth by God’s 
blessing’, m. volksmelodie uit Wales) 
 



Allen 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
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. 
Bij droog weer zijn er buiten op het kerkplein koffie, 
thee en limonade! 

 
Voorganger: Rik Willemsen 
Organist/pianist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: Anja Bouw 
Koster: Jan Stomphorst 
Coördinator: Harry van der Klok 
Zangers: Rianne de Vries, Mari van den Burg, Harmen 
Lanser, John Breugem 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
Koffiedienst: Alice Bernhard en Yvonne de Gier 
 
De collectes zijn voor stichting de Hoop en voor het 
Jeugd- en Jongerenwerk. 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. 


