
                      Orde van Dienst 

            Zondag 13 september 2020 
 

   Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk   
                               te Rhenen            

 

        Voorganger: Ds. P.A. de Jong uit Amsterdam 
        Muziek       : Dick Hogenkamp 
        Zang          : Freek Bouwman/Gerdien Brunsveld/       

                                                Ben Hartman/Trudy Hekman 
 

 

Moment van verstilling, we wachten op wat komen gaat… 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: lied 275 vers 1, 2, 3 – Heer onze Heer…  
                                                                                  (staande) 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 

Voorganger : Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
Allen  : die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger : die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
Allen : en niet opgeeft het werk van zijn hart en  
                        handen. Amen. 
Voorganger : Genade, licht en vrede, met u, met jou.  
Allen  : Wij danken God.  
 

Voorganger : Heer onze God… 
                        …door Jezus Christus onze Heer. 
Allen  : Amen.         
                                                                (we gaan weer zitten) 
Zingen: lied 275 vers 4,5 – Heer onze Heer…  
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: lied 136 vers 1, 2, 13 – Loof de Heer, want Hij is goed…  
 

Gebed van de zondag 
 

Kindermoment 
 

Zingen: God kent jou vanaf het begin 
 

Schriftlezing: Jesaja 56: 1-7 
 

Zingen: lied 647 vers 1, 2, 3 – Voor mensen die naamloos… 
 

Schriftlezing: Matteüs 15: 21-28 



Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte… 
 

Zingen: lied De stem van lichter leven…  
tekst A.C. Bronswijk, melodie lied 272  
 

Geroepen zijn wij door de stem van lichter leven, 
die dwars door breekbaarheid en de voorlopigheid  
de dag en uur de kleur van vaste duur wil geven: 
een blijvend visioen - de smaak van eeuwigheid. 
 

Geroepen zijn wij, om die stem hier te be-amen. 
Om wederwoord te zijn, in blijdschap of in pijn, 
Hem na te spreken die nu voortaan met ons samen 

een leven lang zal gaan - en weggenoot wil zijn. 
 

Geroepen zijn wij, om gezegend op te leven. 
In woorden en in daad de stem die met ons gaat  
als rode draad in al wat hier is te verweven: 
het woord dat adem schenkt - dat God ons niet verlaat! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven – graag uw digitale gift!  
 

Slotlied: lied 981, vers 1, 2, 4, 5 – Zolang er mensen zijn…  
                                                                                    (staande) 

Wegzending en zegen 
 

Gezongen: Amen, amen, amen  


