
                            ORDE VAN DIENST 
 

Startzondag 11 september 2022 
 

10.00 uur 
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 
        

Aan tafel! 
 

groepen presenteren zich! 
       

voorganger: ds. Inge de Jong-Baerends en ds. Peter Breure 
orgel/piano: Rudolf van Tilborg 

m.m.v. de cantorij o.l.v. mw. Lisette van de Loo-Westland 
          en de band 

 

 
 
We verstillen… 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied:   
Hier wil ik komen (uit bundel: Nader tot Jou (Marten Kamminga) 
1 cantorij , 2 samen, 3 cantorij, 6 allen , 7 allen   
 



 
2. Hier wil ik komen om nood te belijden, 
vergeving te krijgen in Jezus’ naam. 
Hier wil ik komen om licht te ontvangen, 
om licht te ontsteken in Jezus’ naam. 
Refrein 
 

3. Hier wil ik komen om  vurig te worden 
en vurig te maken in Jezus’ naam. 
Hier wil ik komen om vreugde t’ ontvangen, 
en vreugde te geven in Jezus’ naam. 
refrein 
 
 
 



6. Hier wil ik komen om tranen te plengen 
en tranen te drogen in Jezus’ naam. 
Hier wil ik komen om zegen t’ ontvangen 
en zegen te geven in Jezus’ naam. 
Refrein 
 

7. Hier wil ik komen om open te worden 
en open te maken in Jezus’ naam. 
Hier wil ik komen om richting te krijgen 
en richting te geven in Jezus’ naam. 
refrein 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 

V: Ons begin is in de Ene, 
Scheppende liefde voor alles wat leeft. 

G: HOUD ONS VAST IN UW TROUW. 
V: U gaat als vriend met ons mee,  

wij lezen u in elkaars gezicht. 
G: HOUD ONS VAST IN UW LIEFDE. 
V: Geestkracht die ons beweegt,  

troost, vervult en verontrust. 
G: HOUD ONS VAST IN UW WAARACHTIGHEID. 

AMEN. 
V:  EEUWIGE onze God… 

 door Jezus Christus, onze Heer. 
G: Amen. 
 

Drempellied: Laat me niet alleen (Ne me quitte pas - Jacques Brel) 
Gezongen in The Passion (2021)  
 

Laat me niet alleen, toe vergeet de strijd 
Toe vergeet de nijd, laat me niet alleen 
en die domme tijd vol van misverstand. 
Ach, vergeet hem, want   ’t Was verspilde tijd. 
Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord 
ons geluk vermoord? Kom dat is voorbij. 

Laat me niet alleen (4x) 
 

Vader, ik zoek voor jou in 't stof van de wegen, 
de paarlen van regen, de paarlen van dauw. 
Ik zal al mijn leven werken zonder rust 
om jou licht en liefde, goud en goed te geven. 
Ik sticht een gebied waar de liefde troont, 
Waar de liefde loont, waar jouw wil geschiedt. 
Laat me niet alleen (4x) 
 



Laat me niet alleen, Ik bedenk voor jou 
woorden rood en blauw, taal voor jou alleen 
en met warme mond zeggen wij elkaar: 
Eens was er een paar dat zichzelf weer vond 
Ook vertel ik jou van de koning die 
stierf van nostalgie hunkerend naar jou. 
Laat me niet alleen (4x) 
 

Want uit een vulkaan die was uitgeblust, 
breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. 
En op oude grond ziet men vaak het graan 
heel wat hoger staan dan op verse grond. 
Het wit mint het zwart zwakheid mint de kracht 
Daglicht mint de nacht, mijn hart mint jouw hart.  
Laat me niet alleen (4x) 
 

Laat me niet alleen, nee ik huil niet meer 
Nee ik spreek niet meer, want ik wil alleen 
Horen hoe je praat, kijken hoe je lacht 
Weten hoe je zacht door de kamer gaat 
Nee, ik vraag niet meer: 'k wil je schaduw zijn 
'k wil je voetstap zijn, ‘k wil je adem zijn. 
Laat me niet alleen (4x) 
 

Ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. 
 

Kyriegebed met acclamatie 368g,  

Adem van God vernieuw ons bestaan 
Cantorij voor de gebeden, allen tijdens de gebeden 
 

Glorialied 653: vers 1, 2 en 7 U kennen uit en tot U leven 
1 allen, 2 cantorij, 7 allen 
 

Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Moment met jong en oud 
Lied 772: (Band) Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
1 band, 2 allen, 3 band, 4 allen 
 

Lezing: Eerste Testament: Jesaja 55:1,2 

Antwoordpsalm lied 23b: vers 1, 4 en 5 De Heer is mijn Herder 
 

Lezing uit de gemeente 
Lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
1 Band, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
 

Overweging 
 

Antwoordlied: Kan ik iets voor je doen – De Dijk 
Gezongen tijdens The Passion 2017 (Band)  
 



Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn, 
in dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn. 
 

Kan ik iets voor je zijn, met een blik een gebaar, 

met een arm om je heen, of een hand uit je haar. 
 

Kan ik iets voor je doen, met een blik met een woord, 
dat doet denken aan toen, dat je even weer voort? 
 

Is er iets wat je wilt wat je stilte verstoort, 
in het kaal en het kil, wat je graag van me hoort. 
 

Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn, 
wat iets voor je betekent? Wil ik graag voor je zijn. 
 

Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis, 
omdat wie je zo liefhad, er nu niet meer is? 
 

Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied een gedicht, 
dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht? 
 

Waar je droevig van wordt, maar toch huilend om lacht, 
dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht. 
 

Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder ook al wil je nog niet.  
 

Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent, zou ik graag voor je zijn. 
 

Kan ik iets voor je zijn een soort arm om je heen? 
Zodat het iets minder schrijnt en je niet zo alleen… 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen uit het vorige lied: 
      Kan ik iets voor je zijn een soort arm om je heen? 

 

Aandacht voor de collecte 
 

Slotlied Iona I-40: Wil je opstaan en Mij volgen? 
1 cantorij, 2 allen, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou, en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 



 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
 

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

Uitzending en zegen 
       


