
              

     “Breek onze muren af  “ 
 
Viering in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de 
Christenen, in de Ontmoetingskerk te Rhenen    16-1 -2022 

 
Voorganger: ds Inge de Jong – Baerends 
Organist: Rudolf van Tilborg 
zang:   Liesbeth van den Berg, Gerdien Brunsveld, Freek Bouwman, 
Annemieke de Jong, Roelof de Jong, Gerrit Tigelaar, Annie van Tilborg 
mmv:  Christenen in het Midden-Oosten  
                           ********************* 
We verstillen 
 
Welkom   
 
Lied:  Heer, uw licht en uw liefde schijnen   HH 679: 1 en 3 
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
refrein: 
    Kom Jezus, kom, 
    vul dit land met uw heerlijkheid. 
    Kom, heilge Geest, stort op ons uw vuur. 
    Zend uw rivier,  

    laat uw heil heel de aard ’vervullen. 
    Spreek Heer uw woord: 
    dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met u, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij….     Kom Jezus, kom…. 



 
Gebed: oproep tot aanbidding  
 

We luisteren naar het Trisagion – Fernando Ortega  
  
Eer aan U…. 
 
Zang: lied 985  Heilig, heilig, heilig 
 
Lofprijzing en schuldbelijdenis - gebed 
 
We luisteren naar het Koptisch Orthodoxe Koor Rashie o Theliel  :      
‘Uw genadegaven, O mijn God’. 
 

Lezing: Jeremia 23: 1-6  Wee de slechte herders ! 
 
Lied 995  O Vader trek het lot U aan.. 
 
Lezing Mattheüs 20: 20 -28  Wie zit naast Jezus? 
 
Hallelujah (HQ) - Hymns from the Syriac Orthodox Church of Antioch - 
YouTube 
 
Overweging 
 

Lied 526: 1 en 4 Juich voor de koning van de Joden 
 
Jezus navolgen is dit:  Filippenzen 2: 5 -11 
 
This Little Light of Mine - YouTube    
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
 
We horen het ‘Onze Vader’ in de taal van Jezus, het Aramees.  De taal 
van Jezus Christus - YouTube 
 

Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: lied 1014: 1,2,3 en 5   
               Geef vrede door van hand tot hand… 
 
Zegen, met gezongen amen 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rNhPsGnlgwQ&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=rNhPsGnlgwQ&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=K8363MlNk2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Otaik0Ck62I
https://www.youtube.com/watch?v=Otaik0Ck62I


 
 
 

 
 
 
 


