
ORDE VAN DIENST ZONDAG 8 MAART 2020  
tweede zondag in de Veertigdagen 
 
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk                           
Rhenen 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 
muzikale begeleiding: Eric Voet 

                 m.m.v. de cantorij o.l.v Lisette van de Loo 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
Moment van verstilling 
Aanvangslied:  lied 612 Hemelhoog  O kom nu en jubel                                                                                                  

                                                                           (staande) 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen.   
v. Genade, licht en vrede, met u, met jou.  
a. Wij danken God.  
v. Heer onze God…    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.                                 (we gaan weer zitten) 
 
Zingen: lied 80: 1 en 7 O God van Jozef…  
 
Gebed om ontferming 
Zingen: lied 547 couplet 1: allen, 2: cantorij,  3: allen 
 
Gebed van de zondag 
 
De kinderen in het midden, en met hen zingen we: 

 Ga je met ons mee op reis?  ( tekst bij de mededelingen) 
                de kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing: Filippenzen 3: 7 – 14 
 
Zingen: lied 870: 1,6,7 en 8  Heilige God, geprezen zij 
 
Lezing: Mattheüs 17: 1 – 9 
Zingen: lied 545 Christus staat in majesteit 
              1 allen, 2 en 3 cant  4  en 5 allen 

     
Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 
Zingen: Ga jij met ons vandaag op weg 
 



Ga jij met ons vandaag op weg,               
zet jij verdwaalde stappen recht, 
voorbij verlies, doorheen verdriet, 
een goede toekomst in ‘t verschiet. 
             cant:        Deel jij met ons het hoge woord 
                            uit ver verleden aangehoord- 
                            dat wij daarin verankerd zijn, 
                            dat wij daardoor veranderd zijn. 
Breek jij met ons jouw eigen brood 
dat leven is voorbij de dood- 
dat wij herkennen wie jij bent 
en weten ons door jou gekend. 

                             En doe ons keren naar elkaar 
                             met alle zorgen opgeklaard- 
                             dat wij ervaren dat jij leeft 
                             dat jij ons leven toekomst geeft.    
 
We gedenken Anne Marius van der Waal 
                    7 december 1936 – 13 februari 2020 
en zingen na een moment van stilte lied  576b: 4 Houdt Gij mij…                                      
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
Inzameling van de gaven – de kinderen komen terug  
Gebed over de gaven, Onze Vader 
Slotlied: (staande) 
 
Leven is van zeven dagen                    Wind en adem, geest en leven 

lief en leed verdriet en licht,                 vol beweging, storm, en vuur 
stappen zetten, wegen wagen,             mogen ons bezieling geven, 

goede toekomst in het zicht.                in de winter, koud en guur 
Mogen wij elkander dragen                  dat wij voortgaan onze wegen 

naar het land dat voor ons ligt.            dat wij voortgaan dag en uur. 
 

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 

zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen, met mijn lied. 

Mag ons in zijn hand behoeden 
God die liefd’ is en ons ziet. 

 
Uitzending en zegen 
 gezongen: Amen, amen, amen!  

 
Tekst bij de symbolische bloemschikking: 
Mt 17. Een stem uit de hemel die het stralende licht ondersteunt. 
Een bloem in de knop – pas later zullen we zien wie Jezus is. Maar 
we kijken met spanning uit! 


