
 
Zondag 18 juli 2021 

  vijfde 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: ‘De dag gaat open voor het woord des 
Heren’: lied 217 (t. Oda Swagemakers, m. Willem 
Mesdag) 
 
allen: vers 1 en 2 
mannen: vers 3 
vrouwen: vers 4 
allen: vers 5 
 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 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. 
 
Glorialied: ‘Alle eer en alle glorie’:  lied 305 (t.Sytze de 
Vries, m. Willem Vogel) 
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
  
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
de heilige Schrift 
Evangelielezing: Johannes 6 : 16-21  
 
Lied: ’Ga in het schip, zegt Gij’: lied 917 (t. Muus 
Jacobse, m. Jaap Geraedts) 
 
zangers: vers 1 en 2 
allen: vers 3 en 4 
zangers: vers 5 
allen: vers  6 
 
1. Ga in het schip, zegt Gij, 
steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant, 
wacht daar op Mij. 
 
2. Geeft Gij ons nu een steen, 
Meester, voor brood? 
Laat Gij ons nu alleen? 
Laat Gij ons in de nood? 
Zendt Gij ons heen?  
 
3. Wij zien alleen nog maar 
water en wind. 
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, 
weten niet waar. 
 



4. Wandelt Gij als een schim 
over het meer? 
Werd Gij een verre glimp? 
Heer, zijt Gij onze Heer, 
kom van de kim! 
 
5. Kom met uw scheppingswoord 
in onze ziel! 
Spreek dat de wind het hoort! 
Kom, dat het water knielt, 
bij ons aan boord! 
 
6. Ik ben het, zegt Gij dan. 
Kom maar met Mij 
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 
hier is mijn hand. 
 
Overweging 
 
Muziek 
Lied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’: lied 322  (t. 
Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  
 

1. Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 

2. Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
 
3. Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft.  
 

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: ‘Jezus roept hier mensen samen’:  
lied 975: 1 en 3 (t. John Bell en Graham Maule, vert. Ria 
Borkent, m. Schotland)  
 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
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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