
 
Zondag 5 september 2021 

 twaalfde 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: ‘Herschep ons hart’ (t. Huub Oosterhuis, 
m. Tom Löwenthal; Zangen van zoeken en zien 97) 
1x zangers, 1x allen 
 
Herschep ons hart heradem ons verstand 
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente.  
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, verberg U niet. 
 
 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 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Boek, jij bent geleefd’  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 600) 
 
1. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. – 
In mijn letters staat geschreven 
dat alleen de geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven: 
dat jij zonder angst zult leven wat je leest. 
 
2. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. – 
Wou je leven met zo velen hier op aarde, 
moet je delen: licht en adem, geld en goed. 
Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen overvloed. 
 

3. Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. – 
Mozes heeft de weg gewezen, 
hoor de woorden der profeten: 
licht en adem zal er zijn 
als je mens wordt zoals Jezus: 
liefde als een mens aanwezig, 
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij. 
 
4. Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. – 
Niemand weet hoe jij moet leven,  
nergens staat het opgeschreven. 
Liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven mag je zijn, 
 
5. Vrouw, waar is je broer? Mens, waar is je zusje? 
’t Meeste van een mensenleven  
wordt het minste opgeschreven: 
hoe zij trouw zijn aan elkaar, 
lijden, sterven, liefde leren  
zouden wij dat ook proberen,  
werd het waar. 
 
Evangelielezing: Johannes 7,1-24 
 
Acclamatie: ‘Licht voor ons uit’(t. Sytze de Vries, m. Jan 
de Jong; Zangen van zoeken en zien 619a)  
1x zangers, 1x allen 
 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet: 
Steek ons aan en maak ons bevlogen! 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet! 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

gebeden en gaven 
 
Inleiding op de bevestiging 
 
Geloofsbelijdenis (vg = Frits Harmsen) 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
 
allen Ik geloof door alle twijfel heen, 
 dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat U met geen dood genoegen neemt. 
 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 

 
allen Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 



en tot vrede te brengen. 
vg Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U door mensen 
 heel menselijk tot ons wilt komen. 

Dat U ons telkens weer doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

 
allen Ik geloof met alle twijfel 
 en met alle hoop die in mij is: 

versterk mijn geloof, Eeuwige, 
 Licht in de nacht. Amen. 
 

Vraag aan de te bevestigen ambtsdrager 
Frits, wil jij je werk in deze gemeente als ouderling-
kerkrentmeester verrichten naar de gaven die je zijn 
gegeven, onder geheimhouding van hetgeen je in het 
verborgene wordt toevertrouwd, als gehoorzame 
getuige van Gods goede gunst en trouw? 
 
Antwoord van Frits Harmsen 
 
Zegen 
vg Wees gezegend in je arbeid 
in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest je leiden, 
zodat je je werk 
met liefde en vreugde kunt doen. 
Bewaar je vertrouwen in hem 
die jou bewaart op al je wegen. 
allen Amen.    allen gaan staan 
 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Frits bijstaan, hem omringen 
met uw meeleven en hem dragen met uw gebed? 
allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied: ‘Gij hebt uw woord gegeven’: lied 345 (t. Ad den 
Besten, m. Augsburg 1609) 
 
1. Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 
2. Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 

door mij en om mij heen. 
 
3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, – 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

allen gaan zitten 
 

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 
 
Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’: lied 425 (t. Rikkert 
Zuiderveld, m. volksmelodie uit Wales) 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

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! 
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