
 
Zondag 8 augustus 2021 

  achtste 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: ‘Morgenglans der eeuwigheid’:  
lied 213: 1, 2, 3 en 5 (t. Christian Knorr von Rosenroth, 
vert. C.B. Burger, m. Mühlhausen 1662/Halle 1704) 
 
zangers: cpl. 2 
allen: 1, 3 en 5 
  
1. Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
2. Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 
3. Laat uw heil'ge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij ten onder gaan, 
op te staan. 
 
5. Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 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 
 
Lezing: Prediker 2, 1 – 11 
 
Lied: ‘Een mens te zijn op aarde’: lied 807: 1, 4, 5 en 6 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tera de Marez Oyens) 
 
1. Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
4. De mensen hebben zorgen 
het brood is duur, het lichaam zwaar, 
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 
5. Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
6. Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 
Evangelielezing: Lukas 12, 13 - 21 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe‘: lied 339a  
(m. Frits Mehrtens)  
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
O Zoon, o heilige Geest 
In alle eeuwen der eeuwen. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven ‘: lied 816  
(t. René van Loenen, m. Niek Hermanides) 
 
zangers: cpl. 1 en 2  
allen: cpl. 3 en 4 
 
 



1. Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 

2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
3. Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 
4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 

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: ‘Een rijke schat van wijsheid ‘:  
lied 313: 1, 3 en 4 (t. Jan Korytansky, vert. Ad den 
Besten, m. Neurenberg 1527)  
 
1.Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
3. De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie ’t woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
’t houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand.  
 
4. Maar wie op ’t woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in ’t woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 
 
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 Stichting Moederzorg en Muziek 
en Liturgie.  
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
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