
ORDE VAN DIENST ZONDAG 29 MAART 2020  

       vijfde zondag in de Veertigdagen 
 
Protestantse Ontmoetingskerk  Rhenen                          

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

 
Moment van verstilling 
Welkom door de ouderling van dienst: Linda Evers 
Aanvangslied: Das Morgenrot 
 

Bemoediging, en groet  
Zingen: lied 1005: 1 
 
Zoekend naar licht, hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister 
schijn in de donk’re nacht. 
Refrein:  Christus, ons licht 
              schijn door ons heen, schijn door het duister 
              Christus onze licht, 
              schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Gebed om ontferming, middels het lied ‘Stil is de straat’, 
een eigentijdse bewerking van lied 2003 NLB  (video) 
 
Gebed van de zondag 
Lezing: tekst nav psalm 121 ( uit: De jukebox van mijn ziel) 
Zingen lied 263  Wees Gij mijn toevlucht… 
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 



Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Lezing: Johannes 11: 1-6; 17-26 
Muziek  

    
Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 
Zingen: We shall overcome 
 
We shall overcome, We shall overcome, 

We shall overcome, some day. 
 
Oh, deep in my heart, I do believe      refrein 
We shall overcome, some day. 
 
We'll walk hand in hand, We'll walk hand in hand, 
We'll walk hand in hand, some day.       Oh, deep in my 
heart….. 
 
We are not afraid, We are not afraid, 
We are not afraid, TODAY                      Oh, deep in my heart, 
 
We ontsteken drie kaarsen voor…. 
 
Zang: Tebe pojem.  
Vertaling:  Wij prijzen U, wij zegenen U,  
                wij danken U, onze Heer, en wij bidden U, onze God 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader 
 
Slotlied: lied 416: 1,2 en 4 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden 



over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Uitzending en zegen 
 
   

 
Tekst bij de symbolische bloemschikking: 
In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale 
liefde.  
Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke 
liefde van de zussen en hun broer – we zien de rode roos 
gesteund door de klimop, symbool van trouw, en de roze wolk 
van graszaden – is voor Jezus een reden om Lazarus het leven 
terug te geven. Liefde is sterker dan de dood. 
 
 
Collecten 
1e collecte: Kerk in Actie: Ghana–Nieuwe kansen voor 
straatmeisjes 
De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra 
op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar 
hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te 
bouwen. In Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het 
opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd 
meisjes terecht. Jongere meisjes kunnen weer naar school 
gaan. Oudere kunnen een beroepsopleiding volgen. Ook krijgen 
de meisjes psychosociale zorg. De organisatie geeft eveneens 

voorlichting in het gebied waar de meisjes vandaan komen. 
2e collecte: eredienst/gemeenteleven; 3e: kerkelijke 
gebouwen 
 
Digitale collectes tot 1 juni 2020 
De Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters berichten 
ons het volgende. 



 

Collectegelden overmaken 
Voor de diakonale collecte (1e collecte) geldt dat u uw 
collectegeld kunt overmaken op bankrekening NL 71 RABO 
0367 0305 78 t.n.v. het College van Diakenen PGR. Vermeld 
dan bij het overboeken voor welke wijk (Ontmoetingskerk) en 
voor welk doel of de datum van de desbetreffende zondag. Voor 
de 2e en 3e collectes (eredienst/gemeenteleven en  kerkelijke 
gebouwen) kunt u uw collectegeld overmaken op NL 47 RABO 
0478 6432 84 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters PGR. 
Ook hier graag vermelden voor welke wijk (Ontmoetingskerk) 
en 2e collecte of 3e collecte.  Dat wordt namelijk per wijk apart 

geadministreerd. 
 
Betaallinks  
Om de administratieve last te beperken vragen wij u zoveel als 
mogelijk uw collectegeld voor de gehele periode tot 1 juni a.s. 
in één keer over te maken. We wijzen dan op basis van eerlijke 
verdeelsleutels het collectegeld aan de juiste doelen toe.  
Om het u gemakkelijk te maken hebben we op de website van 
de kerk (www.pknrhenen) twee betaallinks gemaakt, waarmee 
u direct kunt overmaken op de bankrekeningnummers van het 
CvD en het CvK. Het is nu helaas niet mogelijk uw 
collectebonnen in te leveren. Hartelijk dank voor uw 
medewerking! 

http://www.pknrhenen/

