
Orde van dienst 
 

Zondag 24 juli 2022 
 

10.00 uur 
 

Ontmoetingskerk  Rhenen 
 

voorganger: ds. Peter Breure 
orgel/piano: dhr. Dick Hogenkamp 

 
         Leef-tijd, balans in je leven 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
     
Aanvangslied:  275:1,2,4 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de ENE, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, altijd, 
a. en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

    een wereld waar liefde woont! 
v. Gegroet, u en jij, met de vrede van die ENE. 
a. Zijn vrede ook met jou! 
v. EEUWIGE onze God… 
door Jezus Christus, onze Heer. 
a Amen. 
 
Drempellied 833 2x Neem mij aan zoals ik ben 
 
Kyriegebed met acclamatie Lied 367b  

Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
 
Gloria (Kinderlied): Lied 8b 1 t/m 5 Zie de zon, zie de maan 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 
Moment met jong en oud 
Zingen: lied 231 Dank U dat wij samen eten 
 
Lezing: Eerste Testament: Genesis 18:20-33 
Antwoordpsalm: 138:1,4 U loof ik Heer, met hart en ziel 
 
Lezing: Tweede Testament: Lucas 11: 1-13 



Lied 333: Kom, Geest van God 
 
Overweging 
 
Antwoordlied: LlvO – II-23 Hoor, als wij eendrachtig bidden (Melodie lied 
1008) 
 
1 Hoor, als wij eendrachtig bidden  
dat de wereld wordt geheeld,  
al wat onze aarde voortbrengt  
goed en eerlijk wordt verdeeld,  
dat de daadkracht van de liefde  

onze woorden aanbeveelt. 
 
2 Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan,  
zal zij, haat en nijd te boven,  
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten,  
hoop door goedheid kan ontstaan. 
 
3 wat het rijke leven dood maakt,  

wijken zal het wereldwijd:  
trots op status, ras of scholing,  
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven  
vol zijn van gerechtigheid. 
 
4 Schepper God, Gij die dit leven  
met uw eigen naam bedacht,  
stel ons Christus’ weg voor ogen  
die ons dichter bij U bracht;  

dat de aarde door ons toedoen  
haar bestemming vinden mag. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed      Onze Vader 
 
Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 
            Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.       Lied 367e 
 
Aandacht voor de collecte 
 

Slotlied: lied 423  
 
Uitzending en zegen 


