
 
 

 

Zondag 19 juni 2022 
1e zondag van de zomer 
10:00 uur, kerk in Son 
 
Thema: Wie ben Ik ? 

 
Pianospel 
 
In stilte bereiden we ons voor… 
 
Welkom 
  
Aanvangswoord 
 
Wie ben ik? Dat is de vraag die een man, die zichzelf kwijt is                                                                
eigenlijk aan Jezus stelt.  
Wie ben ik? Ben ik de moeite waard? Zie jij mij staan? 
Ieder van ons stelt zich in de loop van zijn leven soms die 
vragen. 
Ieder van ons loopt in de loop van zijn leven beschadigingen 
op,die je tot die vragen brengen. 
Wie geeft mij een naam, wie ziet mij en bevestigt mij? 
 

Maria Neeltje Min zegt het prachtig in haar gedicht 
 

"noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 
noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
 

voor wie ik liefheb, wil ik heten" 
 

Als teken dat de Levende in ons midden is, 
ontsteken wij nu de tafelkaars aan het licht van de Paaskaars         
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen Intochtslied 283: 1,2,3 
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Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Ene 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed  
Heer onze God, hier zijn wij: mensen door u gekend. 
U bent ons nabij, waar wij ook zijn. 
U bent erbij als wij verlangen naar veiligheid, 
als wij snakken naar samenzijn. 
U bent onze bemoediging, onze kracht, 
u bergt ons in uw liefde.  
Amen 
 
Zingen Psalm 89:1,2 
 
Kyriëgebed driemaal onderbroken door telkens een couplet 
van 'Heer ontferm U' 

 
Zingen Lb.304 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
1e lezing Jesaja 65, 1-9 
 
Zingen Lb. 944:1,3 
 
2e lezing Lucas 8, 26-39 
 
Zingen Lb. 928 
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Uitleg en de verkondiging. 
 

Muziek 
 

Zingen Lb. 612: 1,2 
 

Toelichting op de collecte 
Collectedoel: Vrouwen als vredestichters in Colombia 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z020045 
 

Dankgebed 
Voorbeden 
Stil Gebed afgesloten met  
  
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  
 
Gedicht   Tekst lied 789 
 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 
ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
maak mij mooi, maak mij mooi. 
 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
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en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
maak mij mooi, maak mij mooi. 
 
Slotlied Lb. 422   
 
Wegzending en Zegen 


