
Kerkelijk centrum Emmaüs  
      

viering in de Rietkampen 
 

Zondag 9 augustus 2020     
      

    
 
 
 
 

Vrees niet, Ik ben het! 
De ontmoeting met God 

geeft weer moed en vertrouwen… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de viering mag door de gemeente niet gezongen worden 

 
 
Voorganger:   Sylvia von Kriegenbergh 
Lector:    JeeWee Donkers 
Pianist:    Tanja Taale 

   

  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus


Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Aansteken van de paaskaars 
 

Onze hulp 
V. Onze hulp is de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. O God keer U om naar ons toe 
A. en doe ons weer leven met hart en ziel 
V. Laat ons o Heer Uw liefde zien 
A. en geef ons Uw  heil 
 

Openingslied: Abba Vader NLB 886 

 



  
 

Welkom en thema 
 

Gebed om inkeer 
V Ik wil Hem noemen bij Zijn Naam, 
    de heilige God, zowaar als ik leef. 
A  Ik dank Hem uit de grond van mijn 
   hart en geen van Zijn weldaden wil ik vergeten. 
V  Hij maakt mijn dagen vol van geluk  
    en als een arend herleeft mijn jeugd. 
A  Wat Hij beloofd heeft maakt Hij waar 
    Hij neemt het op voor alle verdrukten. 
V  Hij gaf aan Mozes Zijn Naam te kennen 
    en heel het volk heeft Zijn werken gezien. 
A Hij zal geen kwaad met kwaad vergelden, 
    groter dan onze zonden is Hij. 
V  Want wat de hemel is voor de aarde, 
   dat is Zijn liefde voor hen die geloven 
A  Ja duren zal de liefde van God en Hij 
    doet recht van geslacht op geslacht 
    aan allen die Zijn verbond bewaren 
    Zijn Woord behartigen en het volbrengen. 



V  Moge de almachtige God zich over ons 
           ontfermen, onze zonden vergeven en  
      ons geleiden tot het eeuwig leven. 

 A  Amen 
 

Glorialied: Loof overal, loof al wat adem heeft NLB 867 

 

 



2. Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Gebed 
 

1e Schriftlezing: 1 Koningen 19, 9a.11-13a (NBV) 
 Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te  
 brengen. 

Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de 
berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er 
ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, 
die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, 
maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na 
de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER 
bevond zich niet in die aardbeving.  
Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond 
zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister 
van een zachte bries.  
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn 
gezicht. 
 

Lied: Hoort, hoe God met mensen omgaat GVL 619: 1, 9, 11, 13 



 

9. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Elia sprak 
die de storm van angst en twijfel 
met een stille bries doorbrak. 
 

11. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Maria kwam 
die Hij van het woord vervulde 
eens beloofd aan Abraham. 
 

13. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 

 

2e Schriftlezing: Uit het evangelie volgens Matteüs  
          14, 32-33 (NBV) 

Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de 
boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: 
‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 



 

Acclamatie: Uw Woord is waarheid, GVL 270a 

 
 

Een uitleg en verkondiging  

  

Pianospel 
 

Lied: Ik geloof in de God GtZ189: 1, 3 en 4 

 



3. Ik geloof in de God die mateloos  
in een mede-mens onze zijde koos:  
een God die een Vader voor mensen wil zijn,  
ons leven ten einde toe hoopvol laat zijn. 
 

4. Ik geloof in de God die ons getrouw  
door zijn Woord en Geest in het leven houdt:  
een God die geen mensen verloren laat gaan,  
ons leven ten volle vervult van zijn Naam 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden, Voorbeden met acclamatie:  
   Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 

 
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 



Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen GVL 651 

 

 

  



2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 
 

3. Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 

we gaan staan voor de zegen 
 

Wegzending en zegen afgesloten met een gesproken Amen 
 

na de zegen gaan we weer zitten 
 

Pianospel 
 

We blijven zitten tot het pianospel is afgelopen en verlaten dan op 
aanwijzing de kerk 

 
  



Informatie inzameling van de gaven 
 
Collecte voor het Mooi Leven Huis 
Dit is een woonvoorziening voor mensen, zoals Nathalie, met een ernstige 
meervoudige beperking en is opgezet door een aantal ouders. Het huis 
biedt ruimte voor 27 bewoners, verdeeld over drie groepen van negen. In 
de visie van het Mooi Leven Huis staat het gezin en het sociale netwerk 
rondom de bewoner centraal. Daarom heeft elke bewoner een eigen 
studio, waar hij of zij familie of vrienden kan ontvangen. Elke groep heeft 
daarnaast ook een gezamenlijke woonkamer. De ouders of verwanten 
leveren voor een deel zelf de zorg en ondersteuning en worden daarbij 
ondersteund door professionele zorgmedewerkers van Philadelphia. 
Naast wonen wordt ook dagbesteding geboden aan de bewoners, maar 
eventueel ook aan anderen. Het huis heeft hiervoor een aantal ruimtes in 
het souterrain beschikbaar. Daarnaast is er een ruime tuin rondom het 
huis, waar bewoners kunnen genieten van het leven buiten. De dorpskern 
van Bennekom is op loopafstand, dus dat biedt goede mogelijkheden voor 
een gezellige wandeling. Voor de invulling van de dagbesteding wordt 
vooral gekeken naar activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van 
de bewoners. Dit kan o.a. door het prikkelen en stimuleren van zintuigen.  
Het Mooi Leven Huis wil graag een aantal middelen aanschaffen die een 
optimale invulling van dagbesteding op dit gebied mogelijk maken. Een 
voorbeeld hiervan is de zogenaamde CRDL. Dit is een uniek instrument 
dat aanraking vertaalt in geluid en daarmee zeer geschikt is om onder 
andere mensen met een verstandelijke beperking met elkaar te verbinden.  
De CRDL kan zowel 1 op 1 als in een groep gebruikt worden. Het 
instrument maakt nieuw contact mogelijk voor mensen, zoals de bewoners 
in het Mooi Leven Huis, die moeite hebben met communicatie en sociale 
interactie. 
 
Mooi Leven Huis Ede  www.mooilevenhuisede.nl  
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL74 RABO 0310543738 Op naam van: Stichting Mooi Leven Huis 
Ede  , ovv Emmaus nieuwe middelen dagbesteding 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv gift 
CoRa 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 
 

http://www.mooilevenhuisede.nl/


U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de 
Givt-app in Google Play of in de App Store of 
scan de QR code 


