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22 augustus 2021 

10e zondag van de Zomer 
Maaltijd van de Heer 

 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger: Ds. Hanneke Diermanse  
Organist/ pianist: Ingeborg van Dokkum-Prins 

Ouderling van dienst: Frits Mandersloot 

Diakenen van dienst: Trea Esmeijer en Tonny Oplaat 

Lector:   Tineke Dragt 
Geluid:  Jan Stegink 
Camera: Silke Wijnstok 
PowerPoint Frits Mandersloot 
Koster:   Mieneke Jansen 
 
 

 

 

 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

Muziek: Schmücke dich, o liebe Seele - J.S. Bach (1685-1750 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan)  
Openingslied: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden´ (LB 276) 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Groet – door de voorganger (v)  
v: De vrede van de Heer is met u. 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede (We gaan zitten) 
 
Zingen Psalm ‘Loof de Heer, want Hij is goed’ (LB 136: 1 en 12)  
Kyrie en Gloria 

Intenties Kyriegebed monden uit in zingen: ‘Kyrie eleison’  
(LB 301k – I=voorganger, II=allen),  
daarna zingen  Glorialied LB 136: 13 

 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om opening 



  

Inleiding Schriftlezing 
Lezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 4: 42-44  
Evangelielezing: Marcus 8: 1-21  
Zingen: ‘Het brood in de aarde gevonden’ (LB 390) 
 
Woorden bij het WOORD 
Luisterlied: ‘Nada te turbe’ (LB 900) 

Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, 
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, 
God alleen is genoeg. 

 

RONDOM DE TAFEL 

 
Diaconale mededeling – door een diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Amnesty International  

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden 
gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo 
zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na 
een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de 
tralies. Met uw bijdrage worden meer acties gevoerd en mensen gered. 

 
Gedachtenis en zingen ‘Niemand leeft voor zichzelf’ LB 961  

mw. Stegeman-Brilman, Marsdijk 4a, 103 jaar  
Gebeden 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van 
de Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie  
LB 368g - allen: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’  

 
Tafelgebed: Boek jij bent geleefd (cd) 
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. 
 
Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven –  



  

Wou je leven met zovelen 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
Onze Vader  
Brood en wijn onder begeleiding van muziek 
Dankgebed 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied : ‘God zal je hoeden’ (LB 426) 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel na de dienst: Postludium - M. Reger (1873-1916) 
   
   

MEDEDELING 
Zaterdag 28 augustus geeft Ingeborg een concert op het Chamadron te 
Havelte, aanvang 16.00 uur. Van harte welkom! 


