
 
Zondag 15 augustus 2021 

negende 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: ‘Maria heeft ontvangen’: lied 740  
(t. Andries Govaart, m. Den bliiden requiem 1631) 
Vers 1 zangers, 2 allen, 3 zangers, 4 + 5 allen 
 
1. Maria heeft ontvangen 
de Geest, een blij bericht. 
Gods woord is haar verlangen, 
zij weet zich opgericht. 
De vrucht, vertrouwde vreemde, 
groeit stilaan in haar schoot. 
Zij baart en wordt ontheemde, 
redt Jezus van de dood. 
 
2. Zij ziet de jongen weggaan, 
Hij zoekt een nieuw verband. 
Zij zal niet in de weg staan, 
zij schaart zich aan de kant 
van dwaze, sterke moeders, 
zo kwetsbaar in hun kind, 
die toch de hoop behoeden, 
dat kostbaar leven wint. 
 
3. Die boodschap van nieuw leven, 
de redding van de mens, 
dat woord door God gegeven, 
een wrede, zoete wens. 
Daar hangt Hij, roept zijn Vader; 
de hemel zwijgt, kleurt zwart. 
Hij sterft en zij komt nader, 
een zwaard doorsteekt haar hart. 
 
4. De moeder draagt het lichaam 
van haar verloren kind, 
het kind dat zij het licht gaf 
en hier zijn einde vindt. 
Zij wiegt hem in haar armen, 

ze laat hem niet meer los. 
Ze kan hem niet meer warmen, 
een koud en bitter lot. 
 
5. Geslagen zijn Maria, 
de vrienden dof en dicht. 
Maar daar is, alleluja, 
de redder in nieuw licht. 
Hij wenst hun allen vrede, 
zendt hen met vrede uit. 
God heeft voor ons gestreden, 
Maria zingt en juicht. 
 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 6,30-40 
 
Lied: ‘de vogels van de bomen’:  lied 979: (t. Willem 
Barnard, m. Nico Verrips) 1 zangers, 2 allen, 3 zangers, 
8+11+12+14 allen 
 
1. De vogels van de bomen 
die lopen door de lucht 
als vederlichte dromen, 
zij wonen in het licht. 
 
2. Zij rusten op de adem 
van God die ademend 
de wereld heeft geschapen 
en alle namen kent, 
 
3. die alle hemelstreken, 
de aarde als een huis, 
alleen maar door te spreken 
maakte, spelenderwijs. 
 
8. De bloemen en de heesters 
als sluiers van een bruid 
breiden het vuur des geestes 
over de aarde uit. 
 
11. Want God is al hun leven, 
zij komen niet te kort, 
al bloeien ze maar even 
en morgen reeds verdord. 
 
12. Wat zullen wij dan slaven 
en werken totterdood? 
Ons manna komt van boven, 
ons dagelijkse brood. 
 



14. God immers houdt de aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘U kennen, uit en tot U leven’: lied 653, 1+2  
(t. Ad den Besten, m. Georg Neumark) 
 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 

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 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Overvloedig geef ik u’: 
lied 428 (t. Adrian Snell, vert. Peter van Essen, m. Adrian 
Snell)  
 

zangers: 
Overvloedig geef Ik u; 
zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u. 

allen: 
Overvloedig geef Ik u; 
zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u. 

 
 
 

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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