
 
Zondag 12 september 2021 

dertiende 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: ‘Dit huis is een huis…’ (t. Margryt 
Poortstra, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
1. Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
2. Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand zich inperken laat. 
 
 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 7,25-53 
 
Acclamatie: ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’: lied 887 
(t. en m. anoniem, vert. red. liedboek)  
1 zangers, 2 + 3 allen 
 
1. Wees stil en weet: Ik ben uw God. (3x) 
2. Ik ben het die u helen zal. (3x) 
3. Op U vertrouw ik, goede God. (3x) 
 
Overweging 
 

Muziek 
 
Lied = geloofsbelijdenis: ‘Lied van weg en omweg’  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 259) 1 x zangers, 1 x allen: 
 
Die mij getrokken uit de schoot 
mij mens genoemd hebt en geeigend 
mijn ogen wende aan het licht 
mijn voeten zette dat ik stond 
mij hebt doen weten dat ik gaan kon 
dat ik zou komen waar Gij zijt 
die als ik neerzit aan de kant 
van weg en omweg, moe en dorstig, 
mij overschaduwt met uw Naam 
die toen ik neerlag in het stof 
mij hebt omgeven met uw duister 
dat geen gedierte mij verslond 
die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen 
laat mij niet over aan mijzelf. 
 

gebeden en gaven 
 

In gedachtenis – Cornelis Both 
11 december 1942 – 8 september 2021 

 
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 …  
 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Dat je de weg mag 
gaan die je goed doet’ (t. Andries Govaart, m. Rien den 
Arend) 1 x zangers, 1 x allen 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
 

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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De collectes zijn voor de Eigen Diaconie, Muziek en 
Liturgie en TeamUp. 
 
Meer informatie over collectes en bloemen/kaarten 
vindt u in de Nieuwsbrief. 
 


