
 
Zondag 22 augustus 2021 

tiende 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: ‘Zomaar een dak’: lied 276, 1+2 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Valerius’ Gedenckclanck 1626) 
 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 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, 41-59 
 
Lied: ‘Tafel van Een’: lied 276, 3 
 

3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Er is nog zomer’ (t. Judith Herzberg, m. Geke 
Bruining-Visser; Zangen van zoeken en zien 127)  

1. instrumentaal, 2. zangers, 3. vrouwen, 4. Allen 
 
Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar tillen zijn 
wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen terwille was  
als iedereen niet iedereen 
op handen droeg. 
 

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: ‘Ik danste die morgen toen de schepping 
begon’: lied 839, 1+2+3 (t. Ben Sleumer, m. Shaker-
traditie) 
1 zangers, 2 vrouwen, 3 mannen, refrein steeds allen 
 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
 
refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 



Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
refrein 
 
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid.  
refrein 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 839, 4 (allen) 
 
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. refrein 
 

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 & thee! 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Koster: André Lekkerkerker 
Coördinator:  Harry van der Klok 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Sipko van Gent 
Zangers: Jantine Dijkstra, Willemien Schuurman Hess, 
Ankie van Hoeijen, Harm Albert Zanting  en Tom 
Kuipers 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Jeannette van Driel 
 
De bloemen gaan naar Jacqueline Berends. 
Kaarten zijn er voor Janny Hendriks, Hedy Barreveld en 
Pieter Meijer. 
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie, Onderhoud 
gebouw en TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de Nieuwsbrief. 


