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Orde van dienst 

 

zondag 17 november 2019 

 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

 

10.00 uur 

 

 

 
Na afloop plaatste Samuël  

tussen Mispa en Sen een steen  
en noemde die Eben-Haëzer.  

‘Want’, verklaarde hij,  
‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’  

I Samuël 7 vers 12 

 
 

 
 

voorganger:   ds. Ton van Vliet 

m.m.v.:   het Eben-Haëzer Koor Rhenen 

       o.l.v. mevr. Jannie Wichards        

 orgel en vleugel: Jos Teeuw 
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WE KOMEN SAMEN 
 
Muziek 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Het koor zingt: Heer, Ik wil U loven (Psalm 108) 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 99 vers 1 en 3 – God is koning, Hij sticht zijn heerschappij 
                                       
(staande) 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. Onze helper is de HEER 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.  die in liefde trouw blijft, altijd weer 
a.  en niet laat varen het werk van zijn handen! 
  
v.  De goede God, Hij zegent je 
  met licht en vrede. 

  In naam van de Vader, 
 de Zoon en de Heilige Geest. 
 
v.  Eeuwige God … 
 … door Jezus Christus, onze Heer. 
a.  Amen.            
 
Zingen: lied 99 vers 4 – Maak Hem altezaam groot, verhef zijn naam 
                      (hierna gaan we zitten) 
 

Het koor zingt: Er is een God die hoort 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen tot eer van God: lied 68 vers 7 
        God zij geprezen met ontzag 

 
 
 

RONDOM DE WOORDEN VAN GOD 
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Gebed van de zondag 
 
Kinderen in het midden 
 
  de kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
Schriftlezing: I Samuël 7 vers 2 - 14 
 
Zingen: lied 913 vers 2 en 3  

     Heer, ik wil uw liefde loven 
 
Schriftlezing: Mattheüs 6 vers 27 - 34 
 

Het koor zingt: O, wat een dag zal dat zijn! 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Een moment zijn we stil 
 
Zingen: lied 910 vers 1, 2 en 4   

    Soms groet een licht van vreugde 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

WE GAAN WEER OP WEG 
 
Het koor zingt: Honour Him alone 

 
Gebed over de gaven en ‘onze Vader’ 
 
Koor en gemeente zingen: lied 416 vers 1, 2, 3 en 4                    
(staande) 

         Ga met God en Hij zal met je zijn                            
 
Uitzending en zegen 
 wij zingen: amen, amen, amen.  
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Koor en gemeente zingen: Glorie aan God 

            
koor refrein: 

Glorie aan God. Glorie aan God. 
Glorie aan God. Glorie aan God. 

 
koor: 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 

koor refrein: 
Glorie aan God. Glorie aan God. 

Glorie aan God. Glorie aan God. 
 

koor: 
Kondigt het aan door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 
 

allen refrein: 

Glorie aan God. Glorie aan God. 
Glorie aan God. Glorie aan God. 

 
allen: 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 

Waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

  
allen refrein: 

Glorie aan God. Glorie aan God. 

Glorie aan God. Glorie aan God. 


