
9e zondag van de zomer 
 

 
Welkom 
Orgelspel: Jesu wir sind hier, Ernst Ludwig Gerber (1746-1819) 
Aansteken van de kaarsen  
Stilte  
 

INTREDE 
 
Intochtslied (staande):  Lied 780 (Lied van de maand) 
Groet vg:  Genade en vrede van God de Vader 
   en van Jezus Christus onze Heer. 

 allen: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 vg:  Onze hulp is in de naam van de HEER  
 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 vg:  die ons altijd trouw blijft 
 allen: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 vg:  (drempelgebed) … door Jezus Christus, onze Heer 

 allen: AMEN. 
Psalm van de zondag:  Psalm 139 : 1 (we gaan weer zitten) 
aandacht voor de kinderen 
Zingen:   Lied 784 
daarna gaan de kinderen naar de Kinderdienst 
Gebed om ontferming, met 3x gezongen 367d 
Zingen:  Lied 305 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
Lezing Oude Testament:  Jesaja 35 : 1-10 
Zingen:  Lied 608 
Lezing Nieuwe Testament: Marcus 7 : 31-37 
Zingen:  Lied 534 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:  Lied 834 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling – de kinderen komen terug; de kleinsten worden gehaald uit de oppas 
Slotlied:  Lied 418 : 1.2 
 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel  



Toelichting bij Lied van de maand (vanaf 12 augustus) 
780 - ‘In de schoot van mijn moeder geweven’ 
Een prachtig lied van het duo Sytze de Vries (tekst) en Willem Vogel (melodie), 
over de menswording van elke mens, die beschreven wordt in termen van 
ontstaan en groei, van leven en sterven, van verwondering en vertrouwen. In 
alles omgeven door de trouw van de Eeuwige.   
Strofe 1 
De tekst daalt, met behulp van Psalm 139,13-14, direct af naar de kern, naar de 
oorsprong, de moederschoot: de plaats waar het leven geweven wordt, als een 
wonder van bestaan. Groeiend naar het licht, voor het licht bestemd, ja toegewijd 
aan het licht. 
Strofe 2 
Ook deze tweede strofe sluit aan bij de Psalm 139. De gedachte dat de Eeuwige 
de grond is van het bestaan, en vanaf het begin, ja van vóór ons begin al 
vertrouwd is met onze wegen (139,3) wordt beargumenteerd met de uitspraak: 
‘Geen woord ligt op mijn tong, of U, Heer, kent het ten volle.’ (139,4). Dat 
parafraseert de dichter met: ‘Lang voor ik van je woorden kon weten’. En hij voegt 
in dit couplet een andere wezenlijke grondvoorwaarde van het menselijke leven 
toe, in drie regels en in omgekeerde volgorde: ‘licht, Zon, dag’. Het licht van de 
Eeuwige, van de eerste dag (!) der schepping af is reeds over ons opgegaan, 
lang voor ik... we heten naar dit licht, naar dit leven. In Hem. Met dit licht, met dit 
leven hebben we al een naam gekregen. 
Strofe 3 
In de derde strofe komt deze naam in gearticuleerder vorm aan de orde, want 
deze naam, mijn naam, hééft Hij al op zijn lippen genomen (3.4). Nog voordat ik 
aan het licht ben gekomen, was Hij al met mij vertrouwd (zie Psalm 139,3:  ‘met al 
mijn wegen bent U vertrouwd’). En ook dat ‘bouwen’ (‘heb Jij mij al gebouwd’) ligt 
dicht tegen het vormen van nieren en gebeente ‘in de schoot van mijn moeder’ 
aan (139,13-15). 
Strofe 4 
De aandacht verschuift in strofe 4 en 5, de dichter verlaat het taalveld van Psalm 
139. Nu komt Psalm 8 in beeld: ‘met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt U een macht op tegen uw vijanden’. (8,3). In strofe 4 wordt de toon wat 
algemener, woorden als ‘ik’ en ‘mijn’ blijven achterwege. Het is alsof de dichter de 
wereld in de moederschoot beschrijft, waar de groeiende vrucht geluiden, van 
moeder en de wereld buiten, hoort . Wordt zo ‘al de toon gezet?’ Is het lied al in 
de mond gelegd, het lied dat voorgoed door de stilte kan breken’? De stilte wordt 
hier begrepen als een zwijgende, bijna dreigende nietszeggendheid. Er is een lied 
nodig om deze te doorbreken. De gedachte is dat de Eeuwige dit lied al in onze 
mond gelegd heeft, niet alleen van kinderen en zuigelingen, maar in de mond van 
elk kwetsbaar mens. 
Strofe 5 
Deze strofe sluit nog een keer bij Psalm 8 aan, bij de kleinen die de grootheid van 
de Eeuwige zingen, daartoe door de Eeuwige zelf aangezet, Hij ‘doet ze zingen’, 
de Eeuwige die nu opnieuw direct met ‘Jij’ wordt aangesproken, en aan wie 
gevraagd wordt om een duurzaam loflied in ‘heel mijn leven’, een lied om zijn 
naam. Zo verwijzen de namen naar elkaar: mijn naam die Hij op de lippen 
genomen heeft (strofe 3), en zijn naam die ik nu op mijn lippen neem. 


