
 
Zondag 4 juli 2021 

  derde 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: ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des 
Heren’: lied 103: 1 en 5 (t. Jan Willem Schulte Nordholt, 
m Straatsburg 1539/Genève 1542/Lyon 1547) 
 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem.  
 
 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: Johannes 5, 1-18  
(Bijbel in Gewone Taal) 
 
Lied: ‘Hij die de blinden weer liet zien’:  
lied 534: 1, 2 en 3  (t. Henk Jongerius, m. Edward Miller) 
 
 

 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2.Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3.Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Maria heeft ontvangen’: lied 740: 1 en 2 melodie 
lied 441 (t. Andries Govaart, m. Johann Crüger) 
 
 

 
 
1. Maria heeft ontvangen 
de Geest, een blij bericht. 
Gods woord is haar verlangen, 
zij weet zich opgericht. 
De vrucht, vertrouwde vreemde, 
groeit stilaan in haar schoot. 
Zij baart en wordt ontheemde, 
redt Jezus van de dood. 
 
2. Zij ziet de jongen weggaan, 
Hij zoekt een nieuw verband. 
Zij zal niet in de weg staan, 
zij schaart zich aan de kant 
van dwaze, sterke moeders, 
zo kwetsbaar in hun kind, 
die toch de hoop behoeden, 
dat kostbaar leven wint. 
 

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:  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’: 
lied 981: 1 en 2 (t. Huub Oosterhuis, m. Tera de Marez 
Oyens) 
 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
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 is er buiten koffie en thee! 
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De collectes zijn voor de Diaconie – vakantietassen  en 
voor de Eredienst.  Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor TeamUp. 


