
 
Zondag 25 juli 2021 
zesde 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: ‘Het leven op aarde is vreugde en 
rijkdom’: lied 880 (t. Kathryn Galloway, vert. Sylvia 
Kolthof, m. Ian Galloway) 1 zangers, 2+3+4 allen 
 
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar 
mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
van ster tot onstuimige zee. 
 
1. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
 
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en 
liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de 
vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 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 6, 1-15 
 
Lied: ‘O Heer die onze Vader zijt’: lied 836, 1+2+3 
(t. John Greenleaf Whittier, vert. Jan Willem Schulte 
Nordholt, m. Charles Hubert H. Parry) 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Leg Heer uw stille dauw van rust’: lied 836, 4+5 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: 
Mart (Martus Bartus) Geelhoed –  
 25 juli 1940 – 8 juli 2021 
Nelly (Petronella Johanna) Clement-Bos 
 28 juni 1937 – 20 juli 2021 
 
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: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’: lied 103c, 1 + 
4 (t. Henry Francis Lyte, vert. Willem Barnard, m. John 
Goss)  
 
1. Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
4. Snel vergaan de mensenkinderen 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Loof de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
5. Engelen, zing ja en amen 
met de koning oog in oog! 
Zon en maan, buig u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
loof Hem, die het al bewoog! 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Zou u na de muziek nog even willen blijven zitten? We 
zetten de mensen die hun schouders hebben gezet 
onder de verbetering van beeld en geluid in het 
zonnetje! 
 
Bij droog weer kunnen we elkaar daarna buiten 
ontmoeten bij koffie en thee. 

De mensen die in de kuil zitten, kunnen de kerkzaal via 
de hoofdingang verlaten. De mensen op de verhoging 
kunnen via de nooduitgang aan de zuidoostzijde 
vertrekken. 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Koster: Jan Haverkamp 
Coördinator:  Marijke Hildering 
Zangers: Dicky van der Veer, Jeannette van Driel, Annie 
Hanse, Willemien Schuurman Hess en Marius Gort 
Beeld: Harmen Lanser 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de 
Kuilen 
 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor 
onderhoud van het gebouw. Bijdragen van de kinderen 
zijn voor TeamUp.  
 
Meer informatie over collectes, kaarten en bloemen 
vindt u in de nieuwsbrief. 


