
Liturgie voor de kerkdienst in de Ontmoetingskerk van Dordrecht – 
Sterrenburg op 13 juni 2021. 
 

Medewerkers: 

Voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse  
Organist: Marcus van Driel 
Zanggroep: Idelette Reehorst, Thea en Kees 

       Abrahamse, Dick Ouwehand                                                        
Ouderling van dienst:  
Lector:  
Diaken:  
Beamer/techniek:  

 
 Welkom door de ouderling van dienst 
 Aansteken van de kaarsen 
 Orgelspel over de Psalm van de zondag, Psalm 8 
 Stilte   

 
HET BEGIN 
 
 Aanvangslied (staande): “In de veelheid van geluiden” (lied 283, 1 t/m 4)  
 Bemoediging en groet:  
 
Waar twee of drie in Zijn naam 
geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken,  
elkaar de hand toesteken, samen lasten dragen,  
elkaar levenskracht geven,  
daar is Hij in hun midden als bron van leven. 
 
Wij verwachten onze hulp van Hem,  
die trouw is in eeuwigheid 
en nooit loslaat het werk van Zijn handen.  
 
Kom, zing op deze dag. Verheug je in elkaar. Drink uit Zijn bron. En wees zelf het water naar 
de zee en de rots in de branding.  
Zo is Hij bij ons. Amen. 
 
 Lied: “Kom zing op deze dag” (tekst naar A. Bronswijk,  

melodie lied 672, van J.S. Bach).  
 
Kom zing op deze dag met ons het lied van leven. 
En deel met ons het licht, de kracht door God gegeven. 
Drink met ons uit de bron van water rijk en fris. 
Doe mee, beleef het woord dat God met mensen is. 
 
Dat God met mensen is, dát willen wij beamen 
in woorden en in daad, met hart en handen samen. 
Zijn Geest doorádemt ons, bezielt héél ons bestaan. 
God die met mensen is, wil met ons verder gaan! 
 



■    Woord voor de kinderen.  
 
KYRIE EN GLORIA 
 
 Gebed om Gods aanwezigheid en Zijn ontferming, met lied 463. Elke keer na “Kyrie 

Eleison” zingt de zanggroep een couplet: 

 
(1) Licht in onze ogen, redder uit de nacht,  

geldt uw mededogen nog wie U verwacht? 
 
(2) Couplet 2 - Als der mensen trooster roepen wij U aan:                                

noem de namelozen met een nieuwe naam!  
 
(3) Couplet 3  - Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt.                              

Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal. 
 
(4) Couplet 5 - Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard’                                  

tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien laat. 
 
(5) Couplet 8: Kyrie Eleison, wees genadig, Heer!                                  

Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!  

 
 Woord ten leven en credo: clip van Stef Bos Geest van Hierboven - Stef Bos en 

Jongerenkoor Samen Op Weg | Met hart en ziel Pinksterviering - Bing video 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
de stilte die vanzelf spreekt  
en het daglicht in de nacht 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil zo traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 

ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 

https://www.bing.com/videos/search?q=stef+bos+geest+van+hierboven&&view=detail&mid=AB6B037CDC0F10C1A87FAB6B037CDC0F10C1A87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstef%2Bbos%2Bgeest%2Bvan%2Bhierboven%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=stef+bos+geest+van+hierboven&&view=detail&mid=AB6B037CDC0F10C1A87FAB6B037CDC0F10C1A87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstef%2Bbos%2Bgeest%2Bvan%2Bhierboven%26FORM%3DHDRSC3


ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 

en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

HET  WOORD 
 
 Bijbellezing (naar het leesrooster in de PKN): Johannes 4: 5 – 26, door de lector 
 Antwoord (lied): “Laat de woorden die we hoorden”, lied 422.  
 
 Verkondiging 
 Meditatief orgelspel 

 

 Lied:  “Lied van het levende water” (tekst ds. Alfred Bronswijk, uit “Rakelings nabij”, mel. 
lied 910) 

 
Wij laten emmers dalen, de putten zijn zo diep. 
Wij zoeken levend water dat God tot aanzijn riep. 
Het water van het leven, van liefde ons te groot, 
waarvan wij kunnen drinken tot verder dan de dood. 
 
Waarvan wij kunnen drinken om God een mens te zijn 
die tussen lach en dansen, bij tranen en in pijn 
wéét heeft van vergezichten, van trouw die ons omgeeft: 
een beker vol fris water van Hem die om ons leeft. 
 
Een beker vol fris water, rivier van overvloed, 
die dorst lest nu en later, waarin God ons ontmoet. 
Dat willen wij hier putten uit Hem die met ons is: 
De Heer, het levend Water, een beker koel en fris. 

 
HET ANTWOORD 
 
 Voorbeden, met gelegenheid voor stil gebed en afgesloten met Het Onze Vader. 
 (Toelichting bij) de collecte door de diaken  
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
■   Slotlied: “Geprezen zij God”, lied 150a 1 zanggroep, 2 allen, 3 zanggroep, 4 allen 
■   Zegen van God, beantwoord met gezongen Amen 

 
Orgelspel: Praeludium et Fuga ex D-dur – Johann Caspar Simon (1701-1776) 

 


