
 
Viering zondag 6 februari 2022 

    
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
 

 
 

Thema: Roeping in corona-tijd 

 
voorganger: ds Bram Bregman 
muziek:   Rudolf van Tilborg, Orgel/Piano  
               Marinda Zuidweg, Dwarsfluit 
lector:   Ben Hartman 
………………………………… 
- Orgelspel 

  

- Moment van verstilling 
 

- Welkom  
 

- Lied: 283: 1, 2, 5. 
  

- Aanvangswoord en groet   (staande) 
 

voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
allen:  en niet loslaat wat zijn hand begon. 

 

voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 

  thuis en hier, van God de Vader, 
  en van Jezus onze Heer, 
  in de ruimte van de heilige Geest. 

allen:  Amen. 
       (we gaan weer zitten) 
 



- Kyriegebed 
 

- Gloria: 981: 1, 4, 5. 
 

- Aandacht voor de kinderen 
 

- Kinderlied: Simon en Andreas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg 

 
- Inleiding op het thema 

 

- Gebed om de heilige Geest  
 

- Lezing: 1 Samuel 17: 32 - 40 
 

- Lied: 912: 1, 6. 
 

- Lezing: Lukas 5: 1 - 11 
 

- Lied: Muziek en filmpje Lied 532 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=o1uuvq1-z78 

 

- Preek – stilte – orgelspel  
 

- Lied: 975: 1, 2, 4. 
 
- Gedenken overledenen 
 
- Lied: Lied 139: 4 
 

- Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
- Aandacht voor de collecten 

 
- De Tafel van Jezus 
 
Vg  De Eeuwige zal bij u zijn. 
Gem  De Eeuwige zal u bewaren. 
Vg  Verheft uw hart. 
Gem  Wij heffen ons hart omhoog. 
Vg   Brengen wij dank aan onze God. 
 
Vg. U zegenen wij, Eeuwige, 

Om de genezing van ons leven, 
Om de liefde, ons aangeraakt, 
Om de morgen, ons toegesproken. 
Zo vaak bent U voor mensen geweest 
Een licht, een vuur, een spoor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg
https://www.youtube.com/watch?v=o1uuvq1-z78


En wanneer wij U ontbreken, 
Uw naam onder ons is zoekgemaakt, 

Dan bent U daar:           
Als een lied dat niet verstomt. 
 
Vg. Gezegend bent U, God, om Jezus Messias, 
uw lieve Zoon, 
die de uittocht heeft volbracht, 
het spoor voor ons trok, 
de weg ons baande. 
God is trouw aan de mensen in Zijn woord en liefde 
en keer op keer wordt hij ons brood voor onderweg. 

Jezus, die met zijn leven onze beker heeft gevuld, 
Hij, ons Paaslam, 
die in de nacht van zijn overlevering 
het brood heeft genomen, 
daar de dankzegging over heeft uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven  
heeft en daarbij gezegd : 
 
Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 

dat voor u gegeven wordt; 
doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
aan zijn leerlingen rondgegeven en daarbij gezegd: 
 
Drinkt allen daaruit; 
deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, iedere keer dat u die drinkt,  
tot mijn gedachtenis. 
 
Allen  zeggen:        Hier gedenken wij Jezus’ dood.     
                               Geef ons te geloven 
                               dat wat in liefde in de aarde is gezaaid, 
                               honderdvoudig vrucht draagt in ons! 
 

Tot U bidden wij, scheppende Geest, 
stille stem, vurige vlam, ziel van God, 
bezieler van profeten, Jezus, 
en van zovelen in zijn spoor. 
Inspireer ook ons, troost ons, 
houd ons onrustig en volhardend! 



 
Maak ons creatief – leer ons 

van water wijn te maken in ons leven, 
brood te vermenigvuldigen 
door het te delen met ieder die honger heeft. 
 
Vernieuw ons bestaan naar Uw beeld, 
maak ons buigzaam richting vrede, 
maak ons leerzaam richting gerechtigheid, 
blaas ons bijeen van alle kanten, 
tot huis van vrede en vreugde, 
van spelen, zingen en dansen, 

waar overvloed en vergeving is: brood en liefde, 
voor verlorenen, voor u, voor mij, voor allen! 
 
Lied 360: 2 (gewijzigd) 
 
Kom Geest o gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
Uw liefdesvuur dat ons doordringt. 

 
- En samen bidden we nu in Christus verenigd:  
Onze Vader… 
 
- Nodiging en delen van brood en wijn 
 
- Dankgebed 
 

- Slotlied: O, waar wil je heengaan? (Iona) 
 



 

 
 

- Zegen 
 

- Muziek 


