
Zondag 4 juli 2021 

 

Viering waarin we    

afscheid nemen  

van ds. Ton van Vliet als 

wijkpredikant van de 

   Ontmoetingskerk 

    

 Jacobus 3 vers 18: 

 Waar in vrede wordt gezaaid, 

brengt gerechtigheid haar vruchten voort 

voor hen die vrede stichten. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
voorganger  : ds. Ton van Vliet 
ouderling   : Dick Hogenkamp 
diaken   : Annie van Tilborg 
gastvrouw  : Carla Hartman 
orgel, vleugel  : Rudolf van Tilborg, Eric Voet  
zang    : Liesbeth v.d. Berg, Freek Bouwman,  

  Inge de Jong, Arjan Veldhuis 

viool    : Gerdien Brunsveld 
lector   : Ben Hartman 
beeld en geluid : Jan Willem Evers, Peter Eijgenraam,  

  Dick Cornet 
kosters   : Marianne Holwerda, Stella Roos 
kindernevendienst : Nienke van Soest 



Orgelspel 

 
Zang: Word stil nu de ENE tot ons komt (Sytze de Vries) 

     

Zingen: 
Word stil, nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 
Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt. 
Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit. 
Word stil nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 
 
We verstillen… 
Welkom door de ouderling van dienst 
 

Zingen: Vrede voor jou, hierheen gekomen  (staande) 
             (tekst: Jan van Opbergen) 

 



U die ons kent, U die ons aanvoelt, 

U die de hele wereld draagt; 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt –  
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. Onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die trouw blijft, altijd weer, 

a.    en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
  een wereld waar liefde woont! 
 
v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a.  Zijn vrede ook met jou! 

Amen. 
 
v.    HEER onze God… 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
a.    Amen. 
       (we gaan weer zitten) 
Inleiding op de viering 
 
Zingen: lied 85 vers 3 en 4  
             Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant  
 
Gebed vanwege de nood van de wereld, 
afgewisseld met zang: kyrie eleison (lied 301h) 

 



Zingen: lied 305 vers 1, 2 en 3 – Alle eer en alle glorie  

 
Moment met de kinderen 
  
Muziek: Een rivier vol van vrede 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FU 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing: Numeri 6 vers 22 - 27  
 

Zingen: Behoed en bewaar jij ons lieve God 

 
 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen, 

wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 
Lezing: Filippenzen 4 vers 4 - 9  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FU


Zingen: De vrede die van God uitgaat (Sytze de Vries) 

    
Zij vult met haar geheimenis 
de harten en gedachten, 
dat Christus zelf ons anker is 
ook als wij storm verwachten. 
 
De vrede die van God uitgaat 
verlicht ook onze wegen. 
Zij zoekt het huis dat open staat 
en vult het met zijn zegen. 
 
Verheug u in de Heer, en geef 

u goedgezind aan allen. 
De vrede die van God uitgaat 
deelt zich met welgevallen. 
 
Overweging 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zang: Danklied (tekst: Michaël Steehouder) 

 
 
Dank voor de aarde die mij draagt, 
het water om te drinken, 
het vuur dat licht en warmte geeft. 
Dank voor het leven, hart en ziel, 
de hoop die houdt mij gaande, 
belofte dat het goed zal zijn. 
 

Dank voor het woord dat klinkt en roept, 
dat opkomt voor de vrede, 
als waarheid door de wereld gaat. 
Dank voor het lied dat vreugde schept, 
dat verder draagt dan woorden, 
dat mensen één maakt met elkaar. 
 
Dank voor de nacht die stilte geeft, 
de slaap en tijd voor dromen 
totdat de nieuwe dag begint. 
Dank voor de toekomst die mij wacht, 
de lengte van mijn dagen 
totdat mijn tijd voorbij zal zijn. 
 
Collectedoelen 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 
   



Zingen: Lied om zegen (tekst: Michaël Steehouder) (staande) 

 

Wind en adem, geest en leven 
vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur, 

dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 
 

Broeder Zon met al zijn stralen, 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd, 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 
 

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 

zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen, met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 
 

Uitzending en zegen en zingen: Amen, amen, amen! 
 

We nemen nog even plaats… 


