
 

Zondag 18 december 2022 

10.00 uur 
 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

Vierde zondag van Advent 

 

 

voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 

orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  

mmv de cantorij olv Lisette van de Loo 

 

 

                ******************************* 

 

 

We oefenen met de cantorij het ‘Singt dem Herren’. 

 
We verstillen 
  
Welkom door de ouderling van dienst 
 
De vierde adventskaars wordt ontstoken 
 
We zingen het projectlied: ‘Kind in onze nacht’ 
    
 



Bemoediging, groet en drempelgebed                                    (staande) 
 
V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 

G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 

V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V:  die ons wegen wijst om te gaan 
     en goede woorden geeft om uit te leven. 
G:  U BENT DE GOD VAN HOOP, 
     U VERWACHT IK DE HELE DAG. 
V:  In een wereld vol met lijden,  
        wachten mensen al zo lang.  
        Maar in huizen en in kerken,  

        Hoor je toch al het gezang.  
        Wij zien uit naar onze redder:  
        Kom tot ons, de wereld wacht!  
G: GOD ZAL WONEN BIJ DE MENSEN,  

KOMT ALS KIND IN ONZE NACHT. 
AMEN.                 (we gaan weer zitten) 

 
Lied 24: 7 en 10 ‘Gods verborgen omgang vinden’ 
 
Gebed om ontferming 
 

Lied 462: ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 
1 en 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 en 6 allen 
 
Gebed van de zondag  
 
Zingen met de cantorij: ‘Singt dem Herren’ 

 
 
 



Moment met de kinderen: ‘Simeon en Hanna’  
        
Schriftlezing: Lucas 2: 22-32  ‘Simeon’ 

 
De cantorij zingt: ‘Glory to God’ 
 
Schriftlezing: Lucas 2: 36 – 38  ‘Hanna’ 
 
Zingen: Lied 454  ‘De mensen die gaan in het duister’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 
 

Lied 479  1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 allen ‘Een lied weerklinkt’ 
 
Dankgebed en voorbeden,  
waarbij steeds wordt gezongen  

 
 
                                                          stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: Lied 468  ‘Prijs de Heer die herders prijzen’ 

 
Uitzending en zegen 

gezongen ‘Amen, amen, amen’. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


