
 
Zondag 29 augustus 2021 

  elfde 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: ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’:  
lied 277, (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 
 
1x koorzangers en daarna allen 
 
Die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn. 
 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 
 
Glorialied: ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’: 
lied 87: 1 en 4 (t. Willem Barnard en Muus Jacobse, m. 
Genève 1562) 
 
1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
4. Zij zullen saam, de groten en de kleinen, 
Dansend de harpen en cimbalen slaan, 
En onder fluitspel in het ronde gaan, 
Zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.  
 

de heilige Schrift 
 

Inleiding 
 
Lezing: Deuteronomium 10: 12- 22 

Zingen: ‘Van ver, van oudsher aangereikt’:   
lied 326: 1, 2, 3 en 6 (t. Sytze de Vries, m. Hannover 
1646) 
 
1 zangers, 2 allen, 3 vrouwen, 6 allen  
 
1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 
 
2. Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
3. Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
 
6. O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 
 
Lezing: Marcus 7 
Zingen: ‘O grote God die liefde zijt’: lied 838: 1 
(t. Jan Wit, m. Johann Schop (gewijzigd)) 
 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied:  ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992 
(t. William Livingstone Wallace, vert. Wim van der Zee, 
m. Arie Eikelboom) 
 
1 en 2 zangers, 3 en 4 allen 
 
1.Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 



 
3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 

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: ‘Nu wij uiteen gaan’: lied 423 
 (t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
 
1.Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Zegen 
 
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 

 
 
Voorganger: ds. Job de Bruijn, Laren/Eemnes 
Organist/pianist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Koster: Wim Heining 
Coördinator: Joke van der Klok  
Beeld: Jantine Dijkstra  
Geluid: Jan Vogel 
Zangers: Annahes Odink, Jantine Alfrink, Jouke de Jong, 
Feije Duim en Marius Gort 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 

De collectes zijn voor Kerkinactie/ZWO, Eredienst en 
TeamUp. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes 
vindt u in de Nieuwsbrief. 
 


