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Een kerkdienst als alle anderen en toch een beetje anders. Deze dienst is 

namelijk de tweede in een reeks waarin gemeenteleden vooraf actief 

meedenken over de inhoud van de viering. Het thema van deze viering is “Bij 

de Vader in het wiel”  Soms voelt het alsof je tegen een berg op aan het 

fietsen bent. Tegen de wind in, met weer een bocht en nog niet direct zicht 

op de top. Wat is het dan fijn als er iemand met je meerijdt, of voor je rijdt 

waaraan je je kunt optrekken, bij wie je zo nu en dan even in het wiel kunt 

gaan rijden. 
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Zondag 20 juni Ontmoetingskerk 
Thema: Kom bij je Vader in het wiel 

 

1e van de zomer 

 
Welkom door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel, "Erhalt uns Herr bei deinem Wort" van D. Buxtehude 
Stilte 

INTREDE 
 
Aanvangslied (staande): Lied 218: 1, 3, 4 en 5 
     Dank U voor deze nieuwe morgen 
1.Dank U voor deze nieuwe morgen. 
Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.  
 
2.Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon, 
dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
3.Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
5.Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zie en horen kan. 
Dank U – o God ik wil U danken 
dat ik danken kan  
 
Groet: vg: Genade voor jou en voor u en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  
 allen: Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  
 allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
  (drempelgebed) 
  …. door Jezus Christus, onze Heer.  
 allen: Amen. 
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Psalm van de zondag: Psalm 107  
Vers 1 uit Nieuwe Psalmberijming (melodie Lb 107) 
 ‘Gods liefde kent geen grenzen, 
duurt tot in eeuwigheid.’ 
Dit zingen alle mensen 
die door Hem zijn bevrijd. 
Voor hen is het gevaar 
en alle angst geweken. 
Hij bracht hen bij elkaar 
vanuit de verste streken. 
 
Vers 20 uit Liedboek 
Wie wij is zal de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt,  
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede 
 
allen gaan zitten 
aandacht voor de kinderen - de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Kyriegebed  
Lied 367b 
 
Gloria: Lied 303 
1.Zonne en maan, water en wind, 
de bloem en het kind schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 
 
2.Jezus, Gods Zoon / leefde en stierf 
voor allen, voor ons / Hij leeft vandaag 
hier onder ons / hier onder ons. 
Jezus wij willen U danken.  
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
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3.Geest die ons troost, / levend nabij, 
genezing en vuur, / Adem van God, 
kracht onderweg / dag in dag uit. 
Trooster wij willen U danken. 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 
Introductie 
     
Lied: In het wiel – Leo Alkemade 
Een moraal is nog veel groter dan het joch 
In zijn droom daar was de finish al in zicht 
Geen angst dan krijg je ongelukken toch 
Bovenkomen was hij aan zichzelf verplicht 
'S ochtends nog gegeten als een wolf 
Z'n materiaal, dat liet hem niets te wensen over 
Blijven drinken bovenop de hittegolf 
Niet lullen, in een rechte streep naar boven 
  
Ik kijk om, de tijd heeft stil gestaan 
En ik zie mijzelf gaan 
Kom maar bij je vader in het wiel 
Waar de wind niеt met je speelt, maar jij wel mеt de gedachte: 
Dat er boven zoveel moois nog, op je staat te wachten 
Dus kom maar bij je vader in het wiel 
Kom maar bij je vader in het wiel 
  
De longen bijna leeg, de benen stram 
Één bocht, hij kan het bijna niet geloven 
Zo wordt het jongetje een man 
Want hier duwt ie zijn ware aard naar boven 
  
En ik kijk om, de tijd heeft stil gestaan 
En ik zie mijzelf gaan 
Kom maar bij je vader in het wiel 
Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte: 
Dat er boven zo veel moois nog op je staat te wachten 
Dus kom maar bij je vader in het wiel 
Kom bij je vader 
  
Zijn tranen een verhaal over kilometerpalen 
Over afzien en de waanzin 
De moraal die zit er ook in 
Over koersen, het beleven 
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Over leeg en alles geven 
Voor de schoonheid van het dal 
Voor de top maar bovenal: 
Deze tranen zijn gewoon 
De tranen van een vader, van een vader voor zijn zoon 
  
Kom maar bij je vader in het wiel 
Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte: 
Dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten 
Dus kom maar bij je vader in het wiel 
Kom maar bij je vader in het wiel 
  
Kom maar bij je vader, kom maar bij je vader 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
Zondagsgebed  
Lezing: psalm 121 door lector 
Lied: psalm 121  
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
2.Uw wankele voeten zet hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrastm 
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 
 
3.De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4.De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal u komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren . 
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Preek  
 
Orgelspel 
 
Lied: de Klim – Stef Bos  
Ik klim tegen de berg op 
De wind staat in de rug 
Dans op de pedalen 
Onder een helderblauwe lucht 
Vermaal de kilometers 
En vreet het asfalt op 
Heb zin om af te dalen 
Ben bijna aan de top 
  
Ik kijk naar beneden 
En zie daar in het dal 
De afgelegde weg 
De hoogmoed voor de val 
Het punt waar ik de mist in ging 
De bocht die ik niet zag 
De liefde die voorbij ging 
Omdat ik er nooit was 
  
Waar ik ook voor vlucht 
Wat ik ook ontwijk 
Er is geen weg terug 
Ik kan alleen nog maar vooruit 
  
Halverwege de beklimming 
Zag ik spoken in de mist 
Degenen die zijn afgevallen 
Vaak met meer talent dan ik 
Ik hoorde daar hun stemmen 
En ik raak ze niet meer kwijt 
Hoe hoger dat ik kom 
Hoe dichterbij ze zijn 
  
Wat ik ook ontwijk 
Waar ik ook voor vlucht 
Er is geen weg terug 
Ik kan alleen nog maar vooruit 
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Zie nu pas het landschap 
En hoe mooi de bergen zijn 
Neem een lagere versnelling 
En ik neem de tijd 
Er zit een engel op mijn schouder 
Die altijd in mij bleef geloven 
Ben nog altijd onderweg 
Ik zing mezelf naar boven 
  
Waar ik ook voor vlucht 
Ik zing mezelf naar boven 
Er is geen weg terug 
Ik zing mezelf naar boven 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 1006? 
Aandacht voor de collectedoelen 
de kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas 
 

ZENDING en ZEGEN 
 

Lied: 423 (1 zanggroep – 2 en 3 allen (zacht) 
1.Nu wij uiteengaan, vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2.Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3.Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dag: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 

 


