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OOSTERLICHTKERKGEMEENTE 
20 juni 2021 

Eerste zondag van de zomer 

Voorganger  : Ds. Jan-Erik Riemens, De Bilt 
Ouderling  : Marinus Veldhorst 
Lector   : Marleen van der Waals 
Koster    : Wilma Jubels 
 
Muzikale ondersteuning:  

Reinier van der Sandt, piano 
en een zanggroep o.l.v. Joke Firet – Stegeman 

techniek: Nico vd Ham, Chris Jansen en Petra Jansen. 
 
Bloemengroet: Dhr. H Bos, 

als groet en bemoediging. 

 

OM TE BEGINNEN 

 Welkom en mededelingen 
 Aansteken van de kaarsen 
 Moment van stilte 

Zingen Psalm 111 ‘Van ganser harte loof ik Hem’: 1, 2. 

 Bemoediging en groet 
Onze hulp is in de Naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt alle dagen 

en Zijn schepping bewaart in Zijn hand 

 Genade verkondiging 

 Thema: Hij weet het 

 Kyriegebed 

Zingen Lied 103e ‘Bless the Lord’ (het refrein als acclamatie). 
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Evt. moment van gedenken – lied 730: 1 

RONDOM DE BIJBEL 

 Zondagsgebed 

 Kindermoment met Jeanine Kooistra 

Zingen Kinderlied 716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’: 1, 2, 3. 

 Lezen Johannes 4: 27 – 42 (Bijbel in Gewone Taal) 

Zingen Lied 653 ‘U kennen, uit en tot leven’: 1. 

 Psalmzingen aan de akkerrand van Rob van Uden 

 Zingen Lied 653 ‘Gij zijt het licht van God gegeven’: 4. 

 Overweging 

Muzikale meditatie Lied 690 ‘Taal op de tong’: 1, 2, 3, 4. 

DIENST VAN GEBEDEN 

 Dank – en voorbeden  

 Stilgebed 

 Onze Vader 

 Slotgebed van Thomas van Aquino 
Geef mij God, 
een geest om U te kennen, 
een hart om U te zoeken, 
wijsheid om U te vinden, 
gedrag dat U bevalt, 
trouwe volharding als ik op U wacht 
en de hoop U uiteindelijk te omarmen.  
Amen.   
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WEGZENDING EN ZEGEN 

Zingen Slotlied ‘Lied bij het einde van een feest’ 
Melodie Edgar Elgar – Land of Hope and glory. 

Even, nog maar even is het feest vandaag. 
Morgen stelt het leven ons een nieuwe vraag 

als er dan geen bloemen, meer in feestlicht staan, 
Christus blijf ons noemen bij Uw eigen Naam.  
Christus, blijf ons noemen bij Uw eigen Naam.  

Samen, nu nog samen: straks weer om ons heen, 
eigen deur en ramen, ieder weer alleen. 
Eer w’ elkaar vergeten, mensen, groot en klein, 
Christus, leer ons weten, dat w’ Uw kind’ ren zijn, 
Christus, leer ons weten, dat w’ Uw kind’ ren zijn. 
 

 Zegen, beantwoord met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

 



4 

Collectedoelen van deze zondag: 

1: Diaconie: Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad 
 Banknummer NL23RABO 0308 3000 76 
2: Onderhoud orgels 
 Banknummer NL45RABO 0373 7176 44 

De diensten zijn weer open voor 30 kerkgangers. 
U kunt zich van tevoren aanmelden  
via de website vanaf maandag of  
telefonisch op: donderdag tussen 11 uur & 13 uur  
bij Hans Ouwehand (0302202003) & 

 Mieke Snoek (0302205247)  
 

In mijn hart 

Mijn God,  

ik hoef niet naar de hemel te klimmen  

om met U te spreken  

en bij U mijn vreugde te vinden. 

Ik moet mijn stem niet verheffen  

om met U te praten  

al fluister ik heel zacht,  

Gij hoort me reeds:  

want Gij zijt in mij,  

ik draag U in mijn hart. 

Om U te zoeken,  

heb ik geen vleugels nodig,  

ik heb me enkel stil te houden,  

in mijzelf te kijken,  

me niet te verwijderen  

van een zo hoge Gast. 

Naar Thomas van Avilla 


