
ORDE VAN DIENST ZONDAG 22 MAART 2020  
       derde zondag in de Veertigdagen 
 
 
Protestantse Ontmoetingskerk  Rhenen                          

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 
muzikale begeleiding: Rudolf van Tilborg 

                  
                    Oog voor de mensen om je heen 
 
 
Moment van verstilling 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: lied 206: 1,2,3 en 6  De zon gaat op…  
 
Bemoediging, en groet  
 
Zingen: lied 122: 1 en 3  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 
Gebed om ontferming, waarbij we telkens zingen: lied 301h 
                 Kyrie eleison !   ( Heer, ontferm u) 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Johannes 9: 1-13 
Zingen: lied 852  U komt mij, lieve God….  
 
Lezing: Efeziërs 5: 8 -20 
Zingen: lied 982 In de bloembol is de crocus    

     
Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 
Zingen: Ga maar gerust….S de Vries         
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben  de hand, die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind, waardoor je ademhaalt. 
 
 
 
 



Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan, 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben Ik de hand, die al je tranen wist.     
 
( Het liefste lied van overzee, dl II, 15) www.sytzedevries.com 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader 
Slotlied: lied 416: 1, 2 en 4  Ga met God…. 
Uitzending en zegen 
Collecte aan de uitgang – zie mededelingen. Maak 
eventueel per bankrekening over, kan op rekeningnummer: 
NL 70 RABO 0367 0543 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. 
o.v.v. collecte OK 
   

Tekst bij de symbolische bloemschikking: 
Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man 
komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn 
recht. Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar 
het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen 
zonder doel. 
De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de 
bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft 
de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om 
de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis 
 
 

http://www.sytzedevries.com/

