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Wonen overal 
 

 

 

 

 

viering in de Keizersgrachtkerk 

 

zondag 1 augustus 2021 

  



De tekening 

Deze zomer staat steeds een tekening centraal. Dit 

kan een schets of ets van een kunstenaar zijn, een 

strip, een illustratie uit je favoriete (jeugd)boek, een 

tekenfilm, een cartoon of een maatschappijkritische 

spotprent zijn. Welke tekening maakte een 

onbeschrijfelijke indruk? En is misschien wel een 

voorbeeld, een inspiratiebron of juist helemaal niet. 

Is de tekening te koppelen aan een verhaal of 

personage uit de bijbel?  

 

Zoals elk jaar zijn de zomerdiensten wat 

eenvoudiger van opzet dan de gewone diensten. 

De voorbereiding wordt enkel gedaan door 

uitlegger en liturg. 

 

11 juli De schandpaal 

Liturg:  Martine Koedijk 

Uitleg:  Alain Verheij 

  

18 juli Winnie the Pooh 

Liturg:  Pauline Koedijk 

Uitleg:  Robert Jan Nijland-Beltman 

 

25 juli De jongen, de mol, de vos en het paard  

Liturg:  Marjies Rienderhoff 

Uitleg:  Wilna Wierenga 

 

1 augustus Wonen overal 

Liturg:  Daniël van Duijn 

Uitleg:  Daan Schut 

 

8 augustus Take Pride in Us! (aanvang 12:00 uur) 

Uitleg:  Glenn Helberg 

 

15 augustus Wie helpt mij? 

Liturg:  Auke van der Leij 

Uitleg:  Agaath Drost 

 

22 augustus  Het universum van heer Bommel 

Liturg:  Guido de Bruin 

Uitleg:  Nico Brouwer 

 

29 augustus  Exegeses van een ets 

Liturg:  Diederick Koornstra 

Uitleg:  Henk Enserink 

 

 

Camera-opname 

Welkom in de Keizersgrachtkerk. Deze dienst wordt 

uitgezonden via internet. De beelden zijn live te zien en enkele 

weken nadien op het Youtube-kanaal van de 

Keizersgrachtkerk. Sprekers, zangers en musici komen in 

beeld. Bezoekers in de banken kunnen (op de rug) in beeld 

komen. De camera zoomt niet in op bezoekers.  
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Muziek 

 

 

 

Begroeting 

 

 

 

Wij zingen: Uit honderd huizen 
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Wij willen bij elkander schuilen, 

verdriet alleen is vaak te groot; 

een schouder om op uit te huilen, 

een hand die droeve tranen droogt, 

een hand die droeve tranen droogt; 

zo leren wij elkaar weer zingen 

getroost met wat het leven biedt. 

Kom laat ons weer opnieuw beginnen 

op hoop van zegen: zing een lied, 

op hoop van zegen, op hoop van zegen 

zing een lied 
 

Want hier en alom in den lande 

gaan mensen vaak en fel te keer 

ze maken vuisten van hun handen 

en nodeloos doen wij ons zeer 

en nodeloos doen wij ons zeer; 

baan liever wegen uit dit heden 

geloof in wat je nog niet ziet 

en sluit je aan bij onze beden 

op hoop van zegen: zing een lied, 

op hoop van zegen, op hoop van zegen 

zing een lied 

 

 

Beroep op God 

 

 

Wij zingen: Groot is de wereld (VL 740)(161-

I) 

 

 
 

 

Waar het over gaat 

 

 

Verhaal 
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Wij zingen: Het rugzaklied 

 

 

 
 

 

 
 

We lopen verder, alleen of in groepen. 

We dwalen af of we blijven hier staan. 

We zijn soms doof of we laten ons roepen. 

We kiezen zelf welke weg we nu gaan. 

Refrein… 

 

We zijn gevoed met oude verhalen,  

die hebben nu en ook morgen nog zin. 

Die geven richting en hoop, ze bepalen 

ons bij ons doel en bij elk nieuw begin. 

Refrein… 
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Wij lezen:  Wonen overal (VL 764) 
 

Wonen overal nergens thuis 

Aarde mijn aarde mijn moeders huis 

Vallende sterren de schim van de maan 

Mensen die opstaan en leven gaan - 

Mensen veel geluk. 
 

Wonen overal even thuis 

Handel en wandel en huis na huis 

Loven en bieden op waarheid en waan 

Wagen en winnen en verder gaan - 

Mensen veel geluk. 
 

Wonen overal bijna thuis 

Aarde mijn hemel mijn vaders huis 

Stijgende sterren de lach van de maan  

Mensen die dromend een stem verstaan – 

Mensen veel geluk. 

 

 

Muziek  

 

 

Uitleg 

 

 

Wij zingen: Geen taal die hem vertaalt (VL 

900) (2-II) 
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Het meeste gaat voorbij 

maar meer en meer wordt Hij 

de toekomst die ons wacht. 

Bij Hem is geen verraad, 

Hij zelf heeft ons gemaakt, 

Hij peilt en proeft ons hart. 

Wij leven maar niet echt, 

zijn land van rust en recht 

aanschouwen wij van verre. 

Woestijn is om ons heen 

en allen, een voor een, 

vervreemden, vallen, sterven. 

         

Als alles is volbracht 

zal Hij voor ons een stad 

van brood en spelen zijn. 

De stok die ons regeert 

de bek die ons kleineert 

de dood zal niet meer zijn. 

Doorschenen van zijn licht 

doorschijnend ons gezicht 

voltooid is ons verleden. 

Wensdromen worden waar: 

wij spreken met elkaar 

een taal van hoop en vrede. 

 

 

Intermezzo 

Mededelingen 

Collectes:  1. Christelijke leefgemeenschappen 

in Amsterdam  

 2. Toerusting en Vorming 

 3. Werk in eigen gemeente 

Muziek 
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Voorbeden 

 
 
Wij zingen als tafelgebed: Breken en delen 

 

zanggroep 

Het brood wordt gebroken 

zoals mensen worden gebroken, 

zoals Jezus eens werd gebroken. 

Als je dit brood eet denk dan aan Hem. 
 

allen 

Het brood is leven 

wie samen brood deelt met elkaar, 

die maakt iets van Gods toekomst waar. 
 

zanggroep 

De wijn wordt gegoten 

zoals bloed wordt vergoten, 

zoals Jezus zich heeft vergoten. 

Als je die beker drinkt denk dan aan Hem. 
 

allen 

De wijn is vreugde; 

wie samen wijn deelt met elkaar, 

die maakt iets van Gods toekomst waar. 
 

1 zanggroep/2 allen 

Een stukje van dit brood, 

een slok uit deze beker 

tot versterking onderweg. 

 

allen 
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Brood en Beker 
 

 Inleiding/viering 
 

 Dankgebed 
 

 

Wij zingen staande: Wonen overal (VL 764) 

 
 

Wonen overal even thuis 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan –  

mensen veel geluk. 
 

Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan –  

mensen veel geluk. 
 

 

Zegen 
 

 

Muziek 

 

~~~ 

Graag de kerkzaal verlaten zoals u bent 

binnengegaan, via de deuren aan beide zijden naar 

de trappen van de hoofdingang, met een 

mondkapje op. 
 

U bent (indien dat per mail is bevestigd) van harte 

welkom in de tuinzaal of in de tuin voor een kopje 

koffie, thee of limonade. 
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Aan deze dienst werken mee: 

Liturgen: Daan Schut 

 Daniël van Duijn 

 Martine Koedijk 

Uitleg:  Daan Schut 

Viering: Martine Koedijk 

Piano en orgel: Aja Leemans 

 

 

Aanduiding van de liederen: 

VLB: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen 

op teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen. 

 

Uit honderd huizen: 

tekst:  Cees Remmers 

muziek:  Diederick Koornstra 

 

Breken en delen: 

tekst:        Ytzen van Osnabrugge 

muziek:    Ytzen van Osnabrugge/Fred Tuinder 

 

Het rugzaklied 

Tekst:   Gerard van Midden 

Muziek:  Gerard van Amstel 

 

Verhaal:   Daniël van Duijn 

 

Tekening op voorzijde:   

Gerrit Neven, Boerderij en pastorie aan de 

Noordzijde in Noordeloos, 1987 

 

Artikel van Gerard Swüste  op 

http://www.tweeofdriebijeen.nl/wonen-overal 

 

 

Deze dienst is voorbereid door Gerard Pronk, 

Daniël van Duijn en Daan Schut 

 

 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kunt u in de stilteplek een 

kaarsje aansteken en daar even stil bij staan of 

zitten. Tijdens de dienst steken we een kaars 

van verbondenheid aan. Zodat we weten dat 

we overal kerk zijn, op de Keizersgracht maar 

ook overal elders digitaal. Zet vooral als u dat 

wilt een kaarsje thuis klaar!   
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Voorbedenboek 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek. Hier 

kunt u een voornaam van een persoon of een 

intentie in schrijven. Deze zal  worden 

genoemd in de eerstvolgende voorbeden op 

zondagmorgen. 

Ook kunt u uw voorbeden per mail insturen 

naar: 

voorbeden@keizersgrachtkerk.nl 

 

 

 

 

 

Digitaal koffiedrinken 

Ook is er de mogelijkheid om na de viering 

‘digitaal’ even ‘samen’ koffie te drinken. koffie. 

U heeft nodig: een computer/tablet met camera 

en microfoon (of 'oortjes'/headset). Open in uw 

browser in de adresbalk de link aan het einde 

van dit bericht. U hoeft dan geen eigen account 

aan te maken. Een tweede mogelijkheid is dat 

u de ZOOM-app download, een eigen account 

aanmaakt, inlogt en vervolgens de link invult in 

de ZOOM-app. 

 

https://us02web.zoom.us/j/82539350695 
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