
 

Orde van dienst  
voor  

Zondag 3 januari 2016 
 

Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk te Rhenen 

 
 
 

            

 
           
 

Wie wijst jou de weg? 
 
 

voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
 
muzikale medewerking: 
orgel: Rudolf van Tilborg 
mmv Elbert Jochemsen, bariton 



 2 

 
WE KOMEN SAMEN 

 
Muziek 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst           
   
 
Zingen: lied 513  God heeft het eerste woord 
 
Aanvangswoord, groet en drempelgebed 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
        a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft, telkens weer, 
 a. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
      een nieuwe wereld waar liefde woont.   
 

v. De vrede van de Heer is met u. 
       a. Zijn vrede ook met u. 
        

 
v. God, ……………  
    door Jezus Christus onze Heer. 

       a. Amen 

(gemeente gaat zitten) 

 
Zingen: lied 145: 1 en 2 
 
Smeekgebed, dat we afsluiten met een gezongen kyrie 
eleison                                                                                      
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Loflied: lied 501  Als een ster in lichte luister… 
 

WE HOREN WOORDEN VAN GOD 
 
Gebed bij de opening van het Woord    
 
De kinderen in het midden, en we zingen met hen 
het evangelie naar Mattheus 2, met lied 520 De wij-
zen, de wijzen.. 
 
de kinderen gaan naar de nevendienst langs het ster-
renspoor 
 
Tweede lezing: Micha 5: 3 en 4, 6 in de Bijbel in 
 Gewone Taal 
 
Zingen: lied 528  Omdat Hij niet ver wou zijn… 

 
Overweging    
 
Stil moment  
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Zingen: lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
  
de kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven 
 

WE STELLEN ONS IN DIENST VAN GOD 
   
Slotlied: lied 518: 1, 3 en 6  Hoe helder staat de mor-
genster.. 
                   
Uitzending en zegen 
 
      In ons hart en in ons huis 
      de zegen van God. 
      in ons komen en in ons gaan 
      de vrede van God. 
      in ons leven, op onze zoektocht 
      de liefde van God. 
      Bij het einde, en ieder nieuw begin, 
      de armen van God om ons te ontvangen 
      thuis te brengen. 
      Zo zegene u God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
  Allen; gezongen ‘Amen, amen, amen.’  


