
 

Liturgie zondag 27 juni 2021 
Viering voor en met kinderen en hun ouders, 

alle leeftijden 

 
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

te Rhenen 
10.00 uur 

 
 

 

 

 

             

 

      

 

 

 

Wie helpt mij? 

 
 
 
 
 
 
voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
muziek: Rudolf van Tilborg      
beeld en geluid: JanWillem Evers en Peter Eijgenraam 
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Welkom 
 

Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal (lied 288 NLB) 
 
We groeten elkaar in de naam van God 
 
Het is feest! We mogen weer zingen in de kerk. 
Samen zingen we: lied 865 vers 1 en 3   Komt nu met zang 
 
Introductie: Het verhaal van de goede Samaritaan 
        Lucas 10: 25-37  in gesprek met de kinderen 
 
We luisteren en kijken naar: 
Barmhartige Samaritaan - Help, help! - YouTube   (juf fia) 
 
Samen ontdekken: wie is jouw naaste? 
We maken samen een collage 
 
We luisteren naar lied 708 uit de bundel Hemelhoog 
Toen ik naar mijn naaste zocht - YouTube     
 

Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik naar mijn naaste zocht; 
waar was jij? 
 
refrein: En ik vraag je niet naar huidskleur, 
            naar geloof of naar je naam. 
            Toen ik naar een naaste zocht 
            waar was jij? 

 
Ik was naakt en had geen geld, Ik had niets en zocht een huis, 
waar was jij? Waar was jij?  waar was jij? Waar was jij? 
Ik was naakt en had geen geld,  Ik had niets en had geen huis, 
waar was jij?     waar was jij? 
 
Toen ik dorst en honger had,  Ik was ziek en vroeg om hulp, 
waar was jij? Waar was jij?  waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik dorst en honger had,   Ik was ziek en vroeg om hulp, 
waar was jij?     waar was jij? 

 
Overal waar jij zult zijn 
zal ik zijn, zal ik zijn. 
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU
https://www.youtube.com/watch?v=qnoWEgB96Mc
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Activiteit: wie is jouw naaste? 
 

Vlieg je mee met Rainbow?  
We luisteren naar: Rainbowlied 'Feest van Hoop' - YouTube 
 
Slotgebed -  we bidden net zoals de Barmhartige Samaritaan: 
                    met onze handen! 
 
Zingen: Lied 1006  NLB   
 
Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één! 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen.  
 
Zegen 
 
Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw Naam ter eer! 
 
TRINITY en ELLY & RIKKERT - WERELDVREEMD (Official Music Video) - YouTube 

 

 

Alvast een hele fijne zomervakantie 

gewenst! 

Op 26 september is er weer:                                                        

Kliederkerk ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ5m3eEvjRs
https://www.youtube.com/watch?v=p08pX_8HePk

