
      Zondag 15 augustus 2021 
 

viering van Schrift en Tafel 
 

    Protestantse wijkgemeente 

    Ontmoetingskerk te Rhenen 
 

         10.00 uur 

 

 
 

 

 

 

                                                                   

                                   Elena Tjerskasova  -  Izje Cherubimi 
 
 

              Looft de Heer! 
 
 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 

muziek      : Rudolf van Tilborg 



Muziek 
 

We verstillen ….. 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Lied 213: 1 en 2  Morgenglans der eeuwigheid 

      
Bemoediging en groet 
 v. Onze hulp is in de naam van de HEER  
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft tot in eeuwigheid  
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen.  

 v. De vrede van God, met u, met jou. 
 g. Zijn vrede ook met jou. 
  
 v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen. 
                                (we gaan weer zitten)       
 

We luisteren en kijken naar ‘Count your blessings’ 
           Tel uw zegeningen, tel ze eén voor één…. 
 
Gebed om ontferming 
We sluiten dit gebed af met een gezongen ‘Heer, ontferm U’ 

  
 

Lofprijzing: lied 705: 1  Ere zij aan God de Vader 
 

Gebed van de zondag 
 

Lied voor de kinderen: Wat een wonder, God     ps 8 
 

Schriftlezing: Handelingen 17: 19-29 
 

Lied 825: 1, 4 en 5  De wereld is van Hem vervuld 
 

Uitleg en verkondiging                           
 



We luisteren naar:  Rachmaninov Vespers   

                                Bogoroditse Devo 
Wij gedenken 
       Catharina Evers – Hendriksen 
       8 april 1928  -  3 augustus 2021 
 
               Frederik ( Fred) Bol 
    1 september 1931 -  6 augustus 2021 
 
en zingen daarbij lied 769: 1 Eens als de bazuinen  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

 
Aandacht voor de collecte 
 
Viering van de Tafel van de Heer 
 
Tafelgebed, waarbij wordt gezongen: lied 405: 1  Heilig… 
vervolg tafelgebed, dat uitloopt op het bidden van het Onze 
Vader…. 
 
We wisselen de vredegroet, met de hand op het hart:  
                         Vrede van Christus! 
 
We delen brood en druivensap  - doet u thuis mee? 
 
Dankzegging 
 
Slotlied: lied 378  Sterk Heer, de handen tot uw dienst 
                      
Wegzending en zegen, met gezongen amen 
 


