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Voorganger ds. Bert Altena 
 
m.m.v. Ensemble, bestaande uit: 
Corrie Hagenouw, Machteld de Koning,  
Pieter van Herwaarden, Maarten Dollekamp en Leo Kajim 

Aanvangslied Tussentijds 184 
Ensemble 1 en 3 
Allen 2,4 en 5 

2. 
Wij danken U, God, dat er water stroomt 
En dat Gij het ons wilt geven. 
Het stilt de dorst en wast ons schoon 
Het geeft zich aan ons zo oprecht en gewoon 
Het lijkt op uw eigen wezen. 
 
3. 
Wij danken U, dat Ge de aarde schiep, 
opdat wij er zouden leven. 
Want al wat er in uw aarde sliep 
En rijp werd, omdat Gij het wakker riep, 
Is ons te bewaren gegeven. 
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4. 
Wij danken U voor het levende groen, 
het koren dat wuift op de velden, 
de bomen, het gras en in ieder seizoen 
de bloemen, die iedereen vreugde doen 
en iets van de hemel vertellen. 
 
5. 
Wij zeggen U dank voor de warme gloed 
van de zuivere vruchten der aarde. 
Zij komen ons geurende tegemoet 
met al wat zij uit de overvloed 
Van het aards paradijs bewaarden. 
 
Tekst Harriët Laurey 
Melodie Marijke Bleij-Pel 

Drempelgebed 
 
Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat varen het werk van zijn handen. 
O God, keer U om naar ons toe 
En doe ons weer leven met hart en ziel 
Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
En geef ons uw heil! 
O Heer, hoor ons gebed 
en laat ons geroep tot U komen. AMEN 
 
 
Gedicht 

 

De zomerwei des ochtends vroeg. 
En op een zuchtje dat hem droeg 
vliegt een geel vlindertje voorbij. 
 
Heer, had het hier maar bij gelaten. 

 M. Vasalis 
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Ensemble: Be still my soul 

Zingen met de kinderen lied 288 

Gebed van de zondag 

	



Lezing Prediker 3:1-14 Alles heeft zijn tijd 
 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Er is een tijd om te baren 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. 
 

Er is een tijd om te doden 
en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken 
en een tijd om op te bouwen. 
Er is een tijd om te huilen  
en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen  
en een tijd om te dansen. 
Er is een tijd om te ontvlammen  
en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen  
en een tijd om af te weren. 
 

Er is een tijd om te zoeken  
en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren  
en een tijd om weg te gooien. 
Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 
Er is een tijd om lief te hebben 
en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog 
en er is een tijd voor vrede. 
 
1e meditatie 
 

Ensemble: Summertime, van Gershwin en in eigen arrangement 
 

2e meditatie 
 

Muzikaal intermezzo (orgel)	
5	
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2. 
Bomen zij groeien tot aan de wolken toe. 
Groen geurt het gras en het wordt niet moe. 
Refrein 
 
3. 
Water eenvoudig weerspiegelt mens en dier. 
Blijf helder stromen ver weg van hier. 
Refrein 
 
4. 
Bloemen die bloeien in kleuren naar hun aard, 
maken de aarde zo levenswaard. 
Refrein 
 
5. 
Liefde doet leven in volle gloed en glans: 
hemel en aarde in ene dans! 
Refrein 
 
Tekst Wim Pendrecht 
Melodie Nico Verrips 

Zingen Tussentijds 185  
Ensemble 1 en 2 
Allen 3,4 en 5 
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Dankgebed en Voorbeden rond het Zonnelied  
van de H. Franciscus van Assisi 
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 
en geen mens is waardig U te noemen. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, 
vooral heer broeder zon, 
die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. 
En hij is mooi en stralend met grote luister. 
 
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld. 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt, schitterend, kostbaar en mooi. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht en de wolken, het helder weer en ieder 
jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen in leven houdt. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur, 
door wie Gij voor ons de nacht verlicht. 
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde, 
onze moeder die ons in leven houdt en leidt 
en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, 
door hen die vergiffenis schenken door uw liefde, 
en ziekte en verdrukking dragen. 
 
Gelukkig zij die dat dragen in vrede, 
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond. 
 
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, 
door onze zuster de lichamelijke dood, 
waaraan geen levend mens ontsnappen kan. 
Wee hen die sterven in doodzonde. 
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil, 
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
 
Loof en zegen mijn Heer 
en dank en dien Hem met grote nederigheid. 
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Mededelingen en Inzameling 
Tijdens de inzameling zingt het ensemble: It’s Summertime, van 
Hobby Horse (arrangement Maarten Dollekamp) 

Slotlied 977 

2. 
De bomen staan in blad gezet, de aarde dekt haar naaktheid met 
een lichte groene wade; en tulp en narcis evenzo: 
veel heerlijker dan Salomo bekleedt ze Gods genade. 
 
3. 
En vogels, waar men hoort of ziet, – de leeuwerik zingt het hoogste lied, 
de zwaluw voedt haar jongen. De bronnen ruisen overal, – 
loof Hem, in wie u eens voor al het leven is ontsprongen. 
 
5. 
God heeft zijn schepping goed gedaan, –hoe zou ik zelf dan buiten staan? 
Hij heeft de dood verdreven. En ik zing mee, nu alles zingt, 
het lied dat overal weerklinkt, de lofzang om het leven. 
 
 
Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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Aanvullende	teksten	bij	de	zomerviering	

OOGSTLIED 
 
Sikkels klinken,  
sikkels blinken, 
ruisend valt het graan. 
Zie de bindsters garen! 
Zie in lange scharen, 
garf bij garven staan! 
 
‘t Heter branden  
op de landen 
meldt de middagtijd; 
’t windje, moe van ’t zweven, 
heeft zich schuil begeven; 
en nog zwoegt de vlijt! 
 
Blijde maaiers,  
nijvre zaaiers, 
die uw loon ontving! 
Zit nu rustig neder 
galm’ het mastbos weder 
als gij juichend zingt. 
 
Slaat uw ogen  
naar den hoge, 
alles kwam vandaar! 
Zachte regen daalde, 
vriendlijk zonlicht straalde 
mild op halm en aar. 
 
A.C.W. Staring 
		
 

De zomerwei des ochtends vroeg. 
En op een zuchtje dat hem droeg 
vliegt een geel vlindertje voorbij. 
 

Heer, had het hier maar bij gelaten. 
 

M. Vasalis 
 
 
 
ZOMER 
 

Het land is warm 
De weg is wit 
  
Het duin is leeg 
De zee is stil 
  
De zon is grijs 
De dag is heel 
 
Gerrit Krol 
 
 
 
Zomers van toen, 
zijn groener en warmer, 
zomers van nu 
Zijn een tikje armer. 
  
Maar straks zijn de zomers  
van nu net zo groen  
en zo warm, want dan zijn het  
de zomers van toen. 
  
Toon Hermans 
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DRENTE 
 
Toen de zomers nog warm 
en groen waren zoals vandaag 
hebben de boerderijen zich neergelegd 
bij elkaar en bij alles 
wat nog mocht gebeuren 
met de dromerige willekeur 
van rustend vee midden op de dag 
en de kerktoren is even over twee recht 
overeind in slaap gevallen 
geen uur is er meer bijgekomen 
  
Mijn ogen zwenken met een boerenknecht 
melkemmers aan zijn fiets 
dwars door het stille hart 
van de brink rinkelend. 
 
Rutger Kopland 
	

DE ZOMERS 
 
Klaprozen, korenbloemen, barstensvolle 
goudgele aren streelden mijn gezicht. 
Groengouden vliegen zoemden een gedicht. 
Rood liet het ooft de appelwangen bollen. 
 
Zomernachtdonker is gesmolten licht.  
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.  
Ze komen 's nachts het grasveld voor je rollen.  
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht.  
 
Zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?  
Ging dan het paradijs voorgoed verloren  
omdat wij aan de wereld toebehoren?  
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien  
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.  
Daar hebben ze die zomers opgeborgen. 
 
Kees Stip  
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BEGIN ZOMER 
Voor Simone 
 
Begin zomer en de zee 
een opengebroken kweepeer 
de lucht als een kind 
z’n ballon 
hoog boven het water 
Onder de parasols 
als gestreept snoepgoed 
mieren van mensen 
en de gulle lach van de baai 
heeft gouden tanden 
  
Kind met het gele emmertje 
en de vergeten vlecht 
je mond is zowaar een klokje 
de kleine huig de kleine klepel 
Jij bespeelt de zon de hele dag 
als een ukelele 
 
Ingrid Jonker 

HAIKU’S 
  
De eerste tenen 
jubelen uit sandalen 
de zomer begint 
 
 
Als de avond valt  
en de bloemen zich sluiten 
danst de mug zich warm 
 
 
Nauwelijks merkbaar 
drijft het waterlelieblad 
maar de tijd verstrijkt 
  
 
In het schemerlicht 
plukt vader nog wat speelgoed 
uit het natte gras 
 

ZOMERNACHT 
 
Doe nu die gedachten dicht van je. 
Denk nu eens liever niet na over morgen. 
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren 
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger 
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen 
een wie en hoezo en de kans op anders. 
  
Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, 
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. 
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. 
Geeuw je een gat in het hart en proef het 
zo rood als sap van bramen. Wees langzaam 
door vogels gezongen het wordende licht. 
  
C.O.Jellema 
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