
Orde van dienst 
 

Zondag 8 januari 2023 
 

                10.00 uur 
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 
 

 
Voorganger :  ds. Nico van Tellingen  

Muziek:  Erik Voet 
 

We verstillen …. 
 

Welkom door de ouderling 

 

Aanvangslied: 100: 1, 2 en 3 Juicht Gode toe, bazuin en zing     (staande) 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de HEER, 

a.     die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.     die trouw blijft, altijd, 

a.     en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

  een wereld waar liefde woont! 
v.     Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 

a.  Zijn  vrede ook met jou! 
v.     HEER onze God… 

 door Jezus Christus, onze Heer. 
a.     Amen.                                                           (we gaan weer zitten) 

 
Lied: 100: 4   

 
Gebed  

Wij belijden voor U, algoede God, 
en voor uw Zoon, Jezus Messias, 

die één van ons geworden is, 
dat wij onze naam als mens 

eerlijk proberen te dragen. 

De levensadem die wij elkaar kunnen geven 
wordt soms door onze gedachten, 

woorden of daden verstikt. 
Dan wordt ons handelen besmet door eigenwaan 

en zijn wij niet leeg genoeg 
om uw zuiverende werking te ondergaan. 

Hiervoor vragen wij U vergeving; 
hiervoor vragen wij elkaar vergeving. 

Wij bidden om de kracht en inzicht 
om te zoeken naar de juiste toon 

in het leven met elkaar. Amen. 
 

 
Loflied: 526: 1 en 4 Juicht voor de koning  

 



Gebed van de zondag  
 

De kinderen in het midden    
 

Zingen: 

Lezing:  Jeremia 31: 15 - 17 
 

Lied: 126a : 1 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap   
 

Lezing: Matt, 2 : 13 -18 
 

We zingen lied: 510: 1 en 2 
 

Overweging: Dramaduiding          
 

We zingen lied: 755: 1, 2 en 3 Toch overwint eens de genade  
Vers 3 :  Vol vreugde blijf ik uw komst verwachten 

  Gij vult reeds nu mijn leven in. 

Uw rijk bepaalt al mijn gedachten 
En geeft mijn leven doel en zin. 

Het antwoord op uw aanbod blijkt: 
’t beamen van uw koninkrijk. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Collecten, zie mededelingen                       (de kinderen komen terug) 

 
Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen   

 
Zegen, met gezongen amen. 

 


