
 
Zondag 11 juli 2021 

  vierde 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: ‘Zingen wij van harte zeer’: lied 225 
 (t. Hans Vogel, vert. Ad den Besten, m. Nürnberg 
1544/Frankfurt am Main 1589) 
 
1. Zingen wij van harte zeer, 
loven, danken wij de Heer, 
die zijn goedheid ons bewijst, 
die ons alle dagen spijst. 
God die ook de vogels voedt, 
die het leven leven doet, 
God is voor de mensen goed. 
 
2. Bidden wij de Geest om licht, 
om het innerlijk gezicht, 
dat wij het toch recht verstaan 
en Gods woorden nemen aan, 
dat wij nu en immermeer 
Christus prijzen, onze Heer. 
Amen. Hem zij dank en eer. 
 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: Matteus 6: 19-34 
 
Lied: ‘Woord dat ruimte schept’: lied 330 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 
 
Woord dat ruimte schept, 
toekomst, wijd licht land 
waar gerechtigheid 

als rivieren stroomt, 
waar een wijnstok bloeit 
tegen klippen op – 
even is het waar 
en dan is het weg. 
Toon mij niet vergeefs 
wat mijn ziel verlangt, 
geef dat ik volhard 
in uw vergezicht. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’: lied 905  
(t. Georg Neumark, vert. Sytze de Vries, m. Georg 
Neumark)   
 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 

2. Wat is de winst als ik vol zorgen 
mijn lot met ach en wee beklaag? 
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag? 
Want ons verdriet en onze nood 
worden door klagen maar vergroot. 
 
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 

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: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’: lied 981  
(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. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
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 
Muziek en Liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor TeamUp.  
 
Meer informatie over collectes, bloemen en kaarten 
vindt u in de nieuwsbrief. 
 
 
 

 


