
 

 

 
Zondag 2 augustus 2020 

viering van Schrift en Tafel 
Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk te Rhenen 

10.00 uur 
 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 
muziek: Eric Voet 

zang: Frans Janssen, Gerrit Tigelaar, 
Freek Bouwman en Ben Hartman 

 

Muziek 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Lied 283: 1,2 en 5  In de veelheid van geluiden 
      
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. 
Drempelgebed 
 v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen.                   (we gaan weer zitten)   
       

Lied 33: 1 en 8  Kom nu met zang 
       
Gebed om ontferming 
We sluiten dit gebed af met een gezongen ‘Heer, ontferm U’ 
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Lofprijzing : lied 302a  God in den hoog’ alleen…  
 

Gebed van de zondag 
 

Moment voor de kinderen 
   

Schriftlezing : Nehemia 9: 14-20 
Lied 836: 1 en 2  O Heer, die onze Vader zijt 
 

Schriftlezing : Mattheus 14: 13-21   
Lied 836: 4   Leg Heer uw stille dauw van rust… 
 

Uitleg en verkondiging  
Stilte 
 

Lied 377; 1,4 en 5   Zoals ik ben, kom ik nabij          

               
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
Inzameling van de gaven – graag uw digitale gift ! 
Video : Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
Viering van de Tafel van de Heer 
 

Tafelgebed dat uitloopt op het bidden van het Onze Vader…. 
 

We wisselen de vredegroet, met de hand op het hart:  
                         Vrede van Christus! 
 

Tijdens het delen van brood en wijn is er muziek 

Dankzegging  
                       
Wegzending en zegen, gevolgd door een zegenlied 
           ( Duits lied naar een oude Ierse zegen)  
 

Mogen je voeten een weg vinden 
moge je de wind in de rug hebben, 
en totdat wij elkaar weer zien 
moge God je beschutten met zijn hand. 
 
moge de zon warm je gezicht beschijnen 
moge de regen zachtjes op je velden vallen, 

en totdat wij elkaar weer zien 
moge God je beschutten met zijn hand.   

 
 


