
 
 
 

Zondag 10 juli 2022 

4e Zondag van de zomer 

14.00 uur 

 

Intrededienst ds J.P.E Breure 

in de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

 
 

 
 
 
 

Thema:  ‘Trek je stoute schoenen aan…… ‘ 

 

Voorgangers: ds Peter Breure 

                    ds Inge de Jong – Baerends 

 

organist: Rudolf van Tilborg 

mmv  de cantorij olv Lisette van de Loo 

en de Band, bestaande uit André Roseboom, Jan Teunissen van 

Manen, Merijn Bosman, Rob de Bruin 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Welkom  
 
Lied 280:1,2,3,5,6   De vreugde voert ons naar dit huis…. 
1 cant   2 mannen  3 vrouwen   4 cant  5 allen 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, altijd, 
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! 
v. HEER onze God… 
door Jezus Christus, onze Heer. 
a Amen. 
 
Lied 695 : 1 en 2  Heer, raak mij aan met uw adem… 
                             1 cant    2 allen 
 
Inleiding op de verbintenis 
 

Zingen: lied 695: 3 en 4  Wees ook de Geest die mij aanvuurt… 
                                         3 cant   4 allen 
 
Gebed, waarna de cantorij lied 695: 5 zingt  
 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
Geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels 
Zegen ons met uw licht! 
 

Vragen aan ds Breure, aansluitend handoplegging en zegen 
 
Allen zingen hem toe: lied 421  Vrede voor jou…. 
 
Vragen aan de gemeente 
 

Gemeente, 
Nu Peter Breure het werk in uw gemeente wil aanvaarden, vraag  ik u: 
Belooft u hem in uw kring te ontvangen, hem te omringen met uw 
meeleven, te dragen in uw gebeden en met hem te werken in dienst aan 
onze Heer? 

Wat is daarop uw antwoord? 
 



 
Allen zingen het Emmauslied  ZZZ 721 
 
Allen     Ga jij met ons vandaag op weg,        
            Zet jij verdwaalde stappen recht,  
            Voorbij verlies, doorheen verdriet, 
            Een goede toekomst in ’t verschiet. 
 
Cant.    Deel jij met ons het hoge woord 
            Uit ver verleden aangehoord, - 
            Dat wij daarin verankerd zijn, 
            Dat wij daardoor veranderd zijn. 

 
Allen     Breek jij met ons jouw eigen brood 
            Dat leven is voorbij de dood – 
            Dat wij herkennen wie jij bent 
            En weten ons door jou gekend. 
 
Allen     En doe ons keren naar elkaar 
            Met alle zorgen opgeklaard – 
            Dat wij ervaren dat jij leeft 
            Dat jij ons leven toekomst geeft.    

 
Groet 
V:  Met U zij de Heer. 
G:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Moment voor de kinderen 
 
Waar gaat het om vandaag?  

 
Zingen: Trek je stoute schoenen aan (T: Joyce Schoon, 
M:Chassidische traditional, bron: Keilandliederen) Band en Cantorij 

 



 

 
 
Bijbellezing: Lucas 10:24-37  
 
Zingen: Met open armen – Band 
 

Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen wordt je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen     Welkom in Gods huis…. 
 



Overweging  
 
Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop    Band 
 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 

U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 

Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 

Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 



U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
met een gezongen acclamatie na de voorbeden:  
 

 
 
Aandacht voor de collecte 
 

Slotlied: lied 657 : 1,3 en 4  Zolang wij ademhalen 
 
Zegen 
 
 ________________________________________________ 
 
Gegevens ds Breure, en verzoek: 
 
Mijn emailadres is dominee.peter@online.nl.  
Mobiel bereikbaar op nummer 06 38483708.  

Adres: Majoor Jacomettiweg 2, 3911BR 
 
Verzoek: ‘Nu we elkaar gaan leren kennen kunt u, kun jij, mij heel erg 
helpen door een foto te sturen naar mijn pastorlijn, zo noem ik mijn 
werktelefoon. Dan heb ik jullie nummer en een foto met de goede naam 
of namen erbij! het mooiste zou natuurlijk zijn als je ook nog iets vertelt 
over wat je verbindt aan de Ontmoetingskerk. De verhalen komen wel 
een keertje live in ontmoeting. Maar misschien al vast een schot voor de 
boeg. Ik zie het met vreugde tegemoet’.  
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