
Orde van dienst 25 juli 2021 

Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk Rhenen 

 

 

 

 

                           

                                                         Heer, red ons, wij vergaan -  Jan Toorop 

  

 
Op zoek naar vertrouwen… 
 

Perspectief op de dienst 

Geschokt hebben we gekeken naar de verwoestende kracht van 
het water. Dat we daar ook in ons goed georganiseerde Europa 
zo door overvallen kunnen worden! 

Waar is dan je houvast? Wat is er bij mij aan Godsgeloof 
weggespoeld, of vond ik juist houvast? We laten ons in deze 
dienst wat fragmenten uit de Bijbel, liederen en kunstwerken 
aanreiken. Geen afgerond verhaal, wel iets om met elkaar in 
gesprek te komen. En nieuw vertrouwen te vinden…. 
 

Voorganger: ds Inge de Jong-Baerends 

muziek:  Eric Voet 

 
 
 



Welkom  

Moment van stilte                                      (allen gaan staan) 

 

Zingen: lied 281: 1, 2 en 10  Wij zoeken hier… 

 

Groet en drempelgebed 

 

v. De vrede van de Heer is met u allen 

a. Gods vrede ook met u 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. …………………. door Jezus Christus onze Heer 

a. Amen                                                     (allen gaan zitten) 

 

Wij kijken en luisteren naar lied 197 

 

Gebed om ontferming –  
    we kijken naar ‘de tranen van Jezus’ F Gutman 

 

Zingen: Als wij tot U bidden, vader… 

 

Als wij tot u bidden, Vader                 Ook om louter groene weiden      
vragen wij geen kalm bestaan            vragen wij U, Vader, niet   

maar de kracht en de volharding         maar de kracht en de volharding   

in vertrouwen voort te gaan.              vol te houden met een lied. 
 

Of alleen om rustig water                   Bron van kracht in bange uren 

waar niets rest dan stil te staan,         die ons loodst door storm op zee, 
maar om kracht het levend water       bij ons pogen, bij ons falen 

uit de harde rots te slaan.                  Vader, ga zo met ons mee! 

 

Gebed 

 

Vanuit de diepte ….    
 

Luisteren:  psalm 130 Psalmen voor nu   

                   Uit de diepten roep ik u…. 

 

We lezen 1 Kon  19: 9 -13 

 

We luisteren naar ‘Hagios’ van Helge Burggrabe 

 

We kijken naar een werk van Jan Toorop: 

      Heer, red ons, wij vergaan 



Enkele woorden ter overweging, 

waarbij we ook kijken naar werk van Jan Toorop 

         Heer, red ons, wij vergaan. 
 

Psalm 23  eerst gelezen ( 23f)  
 

Allen zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5    
        Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij 
 

Wij gedenken Paulina Catharina van Voorthuisen 

                        23 okt 1931  -  30 juni 2021 

en zingen na een moment van stilte 

 

Leven is van zeven dagen 

lief en leed, verdriet en licht. 

Stappen zetten, wegen wagen 

goede toekomst in het zicht. 

Mogen wij elkander dragen  
op de weg die voor ons ligt. 

 

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 

vriend, vriendin, vergeet mij niet, 

zal ik jou opnieuw begroeten, 

met mijn ogen, met mijn lied. 

Mag ons in zijn hand behoeden 

God die lief is en ons ziet.                 ( Uit Daar is het daglicht) 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,   Onze Vader   
                           
Aandacht voor de collecte 

 

Slotlied: lied 418: 1, 2 en 3  God, schenk ons de kracht 

 

Uitzending en zegen, met gezongen amen 
 


