
 
Zondag 1 augustus 2021 

 zevende 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: ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’: 
lied 212, 1+2+4 (t. Paul Gerhardt, vert. Sytze de Vries, 
m. Johann Crüger) 
 
1. Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
 
4. Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja! 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons, 
Kyrië e-leison 
 
 de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Johannes 5,19-47 
 
Lied: ‘Eens, als de bazuinen klinken’: lied 769, 1+3+5  
(t. Tom Naastepad, m. volksmelodie uit Wales) 
 
1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
3. Roep de doden tot getuigen 
dat Gij van oudsher regeert, 
roep hen die men dwong te zwijgen, 

die de wereld heeft geweerd, 
richt omhoog wat wist te buigen, 
kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
 
5. Mensen, kom uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op een wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’: lied 
220, 1+4 (t. Jaap Zijlstra, m. Jos D’hollander) 1 zangers: 
 
1. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 
 
allen: 
4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schad' en schande – 
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen. 

 
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… 

 
     allen gaan staan 
 

Slotlied: ‘Behoed en bewaar jij ons…’ (t. Alex van Ligten, 
m. Anders Ruuth; Zangen van zoeken en zien 252) 
 
 
1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
Omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
wees met ons in al het lijden, 
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden. 
 



Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 

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. 
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De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en de 
Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn voor TeamUp. 
 


