
Zondag  1 mei 2022 
 

3e Zondag van Pasen 
 

10.00 uur 
 

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk   
 

Rhenen 
 

        Gij zult u geen  

 gesneden beeld maken.. 

               leg God, de ander, jezelf niet vast ! 

 
voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 
orgel, vleugel   : Eric Voet  
m.m.v.        : Jan Willem Evers - ppt    
 
Welkom  
 
Lied 92: 1 en 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig… 
 
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. 
 

Lied 643: 1, 8 en 9  Zing nu de Heer! 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied 655: 1, 2 en 5  Zing voor de Heer… 

 
Moment voor de kinderen  
 
Gebed 



Waar gaat het om vandaag?  
 
Lied 858: Vernieuw in ons o God… 

 
Bijbellezing: Ex 20:4 en Genesis 1: 26-27   
 
Lied 825: 1 en 3  De wereld is van Hem vervuld… 
 
Bijbellezing: Mt 25: 34 -41 
 
We kijken en luisteren naar het lied  “Ik zie goud in jou” 
                                                                 Gerald Troost 
Overweging   
 

Lied 686: De Geest des Heren heeft… 
 
We gedenken 
 
         Jan Cornelis Wiesenekker 
       20 juli 1946  - 7 april 2022  
 
             Gerhard Kuiper 
      21 mei 1927 – 12 april 2022 
 
en zingen na de stilte: lied 416: 1 en 3 Ga met God… 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
met een gezongen acclamatie na de voorbeden: lied 331 
                     Roep onze namen, dat wij u horen 
                    dat wij weer ademen, dat wij U leven. 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: God zal met je meegaan…          
 

God zal met je meegaan,  als licht in je ogen 
als lamp voor je voet , als hand op je hoofd 
en arm om je schouder;  als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen   en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 
 
Zegen                                  
 
Na de zegen zingen we staande het Wilhelmus op deze zondag na 
Koningsdag, en vóór 4 en 5 mei. Lied 708: 1 en 6    


