
       zondag 2 januari 2022 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

 

Zoek de zon op … ! 

 

 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 

                      orgel, vleugel: Rudolf van Tilborg  

zang: Annemiek de Jong, Trudy Hekman, Ria Eising, Liesbeth 

v/d Berg, Freek Bouwman, Gerrit Tigelaar, Dick Hogenkamp 

We verstillen … 
Welkom door de ouderling van dienst 
Lied 158b: Een schoot van ontferming is onze God… 
    
Bemoediging, groet en drempelgebed   

v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de Heer, 
a. die hemel een aarde gemaakt heeft, 

v. die trouw blijft tot in eeuwigheid  
g.  en niet laat varen het werk van zijn handen. 
v. In naam van deze God: vrede met u, met jou. 
a.  Zijn vrede ook met jou. 

       v.     ……… door Jezus Christus onze Heer   a.  Amen. 
 
Video: Matthijn Buwalda – ‘Sprong in het diepe’. 
 
Gebed 
Loflied: Lied 906: 2 en 6 God is tegenwoordig… 
 
Moment voor de kinderen  

We luisteren naar Rend Collective: My lighthouse  
 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 10 - 20 
Lied 967: 1,2 en 5 Zonne der gerechtigheid 
 
Schriftlezing: Johannes 8: 12  ‘Ik ben het licht der wereld 



Overweging     stilte 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God uit alles, 
ook uit het slechtste, 
iets goeds kan en wil laten ontstaan. 
Hiervoor heeft hij mensen nodig 
die met alles hun voordeel doen 
Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie 
zoveel weerstandsvermogen geeft 
als we nodig hebben. 
Maar Hij geeft het niet vooraf, 

opdat wij niet op onszelf 
maar op Hem vertrouwen. 
Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd, 
maar dat Hij wacht op eerlijk bidden 
en verantwoord handelen 
en hierop antwoord geeft.        Dietrich Bonhoeffer 

Zingen: lied 905:4  Zing maar en bid, en ga Gods wegen…. 

We gedenken 

             Els Peek – Haalboom 

   12 oktober 1958 -  7 december 2021 

               Herman de Jong 

   28 mei 1915 – 16 december 2021  

na een moment van stilte zingen we  
lied 653: Gij zijt het licht van God gegeven…. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collectedoel 
 
Slotlied lied 834: Vernieuw Gij mij o eeuwig licht 

 
Zegen 
 
We luisteren naar het lied ‘Houd moed’ – Petrus in het land. 
 
 


