
 
  Viering zondag 19 juni 2022 

    
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 

 
Thema: Ik heet Adam! 

 
voorganger:  ds. Bram Bregman 
muziek:   hr. Rudolf van Tilborg 

lector:   mw. Jolanda Teunissen van Manen 
 

 
 

 

Orgelspel 
  

Moment van verstilling 
 

Welkom  

 
Lied: 276 
  
Aanvangswoord en groet       (staande) 
 
v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw blijft, telkens weer, 
a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
 een wereld waar liefde woont ! 
  
v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de Eeuwige! 
a: Amen.  

          (we gaan weer zitten) 
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Kyriegebed  
 

Glorialied: 246b  vers 4, 5, 7 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Luisterlied: Je hoeft niet bang te zijn 

 
Inleiding op het thema 

 
Lezing: Johannes 10: 1 - 10 

 
Lied: 979  vers 1, 4, 5, 12, 14 

 
Lezing: De griezelige man  
(uit kinderbijbel Woord voor woord – Karel Eyckman & Bert Bouman) 
 
Luisterlied: Dit is de taal van mijn hart  
– Stef Bos en Amanda Strydom 

 
Preek – stilte – orgelspel  

 
Lied: 789 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Tafelgebed 
Vg:   Onze harten omhoog naar God!  

  Als bloemen naar de zon! 
Allen Wij richten en openen ons hart!  
 
Vg  Mijn dankbaarheid stijgt naar U op 
Gem als een leeuwerik in de morgen. 
 
Vg  Mijn hart jubelt in alle talen 
Gem Mijn ziel is een vurige merrie 
 
Vg  die door omheiningen breekt. 

Gem Mijn vreugde, zij baltst u tegemoet. 
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Vg  Immers alle gaven komen van U, 
Gem eeuwig, onuitsprekelijk Licht 

 
Vg  en keren naar U terug als zonnestralen 
Gem die zich in de avond verzamelen 
 
Vg  om U te vinden, donkere haven, 
Gem onbekend thuis van rust en vrede. 
 
Vg  Van U ontving ik mijn lichaam, 
Gem dat door mijn ogen kijkt, door mijn oren hoort. 

 
Vg  Van U ontving ik dit lieve leven, 
Gem dat spreekt met mijn mond 
 
Vg  een leven van lachen en treuren, 
Gem een duivenvlucht op de wind. 
 
Vg  U hebt mij versierd met talenten, 
Gem slingers wilde bloemen gevlochten, 
 

Vg  om mij te winnen, om mij te eren 
Gem om kind met uw kinderen te zijn. 
 
Vg  Een weg voor mijn voeten ontsloot U. 
Gem Een dak gaf u boven mijn hoofd, 
 
Vg  moeder, vader, zusters, broeders, 
Gem medemensen, vrienden, geliefden. 
 

Vg  Alleen kijk ik naar de sterren. 
Gem  Met U heb ik bergen beklommen. 
 
Vg  Zeeën verleenden mij doortocht, 
Gem het onweer vertrok met zijn donder. 
 
Vg  Overleefd heb ik om te Leven, 
Gem  om vrij en in blijdschap te zijn. 
 
Vg  Mijn dankbaarheid stijgt naar U op 

Gem als een leeuwerik in de morgen. 
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Vg  Goede God, zo gedenken wij hier Jezus,  
Uw Mens, onze Heer, met dankbaarheid en delen van brood 

en wijn. 
 
  Want in de nacht van zijn doortocht  
  van oneindige liefde tot op het kruis, 
  nam Hij het brood, sprak daarover woorden van dank,  
  brak het brood, en gaf het aan zijn leerlingen, en zei:  
 
  Neemt en eet, 
  dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt, 

  doe dit steeds weer en denk aan Mij, 
  hoe Ik jullie een voorbeeld heb gegeven. 
 
  Zo nam Hij ook de beker, sprak daarover woorden van dank,  
  en gaf de beker rond, en zei: 
 
  Drink allen, 
  deze beker is de nieuwe band 
  tussen God, jullie en Mij. 
  Doe dit steeds weer en denk aan Mij, 

  aan mijn bloed, dat voor jullie  
  en voor alle mensen vergoten is, 
  tot geestkracht voor een nieuw bestaan. 
 

Wij bidden, moge zijn brood en wijn ons helen, 
in ons worden tot een dans van vreugde. 
Uw Liefde raakt ons en maakt ons mens. 

 
Lied: 538  vers 4 

 
Samen bidden we: Onze Vader… 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Ga mee met ons (melodie: Blijf mij nabij) 
 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, 
naar tijd en land, door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 
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Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd, 

dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 
Zegen 

 
Muziek 
 
 
 
 
 


