
 
Orde van dienst   

 

Zondag 25 oktober 2020 

         
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
 
 

 
 

              God, onze toevlucht …… 

 
voorganger:  ds. Inge de Jong - Baerends 

muziek:   Eric Voet 
zangers:   Gerrit Tigelaar, Annemieke de Jong,  
                      André Roseboom, Trudy Hekman 

 

 

   Ter inleiding 
        Zaterdag 31 oktober is het Hervormingsdag.  Wat vieren we dan  
        eigenlijk? En hoe kun je het nu vieren in een tijd waarin we  
        liever zoeken naar wat ons bindt, dan naar wat ons scheidt? Het  
        lied ‘een vaste burcht is onze God’ van Maarten Luther klinkt soms 
        wat erg militant, en zo is het helaas ook vaak gebruikt.  
        Psalm 46 was voor dit lied zijn inspiratiebron. Maar daarin wordt  
        God geschetst als degene die het oorlogstuig breekt. Het ging  
        Luther om vertrouwen op God, onze toevlucht en kracht.  
        Vertrouwen dat we in deze tijd ook zo nodig hebben.  
        Hoe zou dat er nu uit kunnen zien?  
        Voor we daar in duiken, kijken we met de kinderen even naar waar  
        het nu in deze tijd om gaat: hou je hoofd omhoog! Kop op! 
 

 



Muziek vooraf:  U geeft ons een toekomst vol van hoop - SELA    
  
Moment van verstilling 

 
   Welkom door de ouderling van dienst 
  
 Zingen: Lied 283 vers 1, 2 en 5 – In de veelheid van geluiden 
  
 Aanvangswoord en groet                             (staande) 

voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 

voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de Heilige Geest. 
allen:  Amen. 
                    (we gaan weer zitten) 
 
Zingen, als gebed om ontferming: Vol zorgen leggen wij 
S. de Vries - Het liefste lied van overzee II, 51 vers 1, 3, 5, 6 
 
Vol zorgen leggen wij  

de wereld voor U neer 
waar angst alom is, honger heerst,  
waar haat en nijd regeert. 
 
Zoveel ligt er in puin,  
de mensen zwaar verwond, - 
U toonde ons hoe al die pijn, 
kan worden tot een bron 
 
En zelf verscheurd, verward,  
gesloten, uitgeleefd – 

het is uw liefde die ons heelt,  
een nieuwe zin hergeeft. 
 
Kom, Geest, en maak ons nieuw,  
adem in ons de kracht 
die liefde zoekt en hoop verwekt,  
tot alles is volbracht. 
 
 



Hoofd omhoog!   
 
Zingen: Lied 985 vers 1 en 3  Heilig, heilig, heilig 

  
Gebed om de Heilige Geest  
 
Inleiding op het thema 
 
We luisteren naar: Lied 898 vers 1 zang, 2 en 3 lezen, 4 zang  
- Een vaste burcht is onze God 

 
Een vaste burcht is onze God             Ein feste Burg is unser Gott 
een wal die ’t kwaad zal keren;          ein gute Wehr und Waffen. 
zijn sterke arm houdt buiten schot     Er hilft uns frei aus aller Not 

wie zich niet kan verweren.               die uns jetzt hat betroffen.  
De vorst van het kwaad 
de aartsvijand staat 
geharnast in ’t veld; 
in list en in geweld 
kan hem geen evenaren. 
 
Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 

Zo Gij ’t nog niet wist: 
Jezus Christus is ‘t 
de Heer van ’t heelal, 
die overwinnen zal, - 
God zelf staat ons terzijde. 
 
Al wordt de wereld ook een hel 
en ’t leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, - Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 

en wat hij ook doet, 
’t is machtloos geweld, - 
zijn vonnis is geveld. 
Eén woord en hij moet vallen. 
 
 
 
 
 



Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 

schenkt hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tiran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, - 
laat hem zijn overmoed! 
Gods Rijk blijft ons behouden.       
 
Lezing: Psalm 46 
 
God is voor ons een veilige schuilplaats 
een betrouwbare hulp in nood. 

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
en storten de bergen in het diepst van de zee. 
 
Laat de watervloed maar kolken en koken 
de hoge golven de bergen doen beven. 
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, 
de heilige woning van de Allerhoogste. 
Met God in haar midden stort zij niet in, 
vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 
Volken roeren zich, rijken storten ineen, 
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. 

 
De Heer van de hemelse machten is met ons 
onze burcht is de God van Jakob. 
 
Kom en zie wat de Heer heeft gedaan, 
verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 
wereldwijd bant hij oorlogen uit 
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, 
wagens verbrandt hij in het vuur. 
‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, 
verheven boven de volken, verheven boven de aarde’. 

 
De Heer van de hemelse machten is met ons 
onze burcht is de God van Jakob. 
 
Zingen: Lied 1014 vers 1, 2, 3, 4 - Geef vrede door van hand tot        
 
Preek – stilte – orgelspel - Bewaar ons Heer, bij uw woord 
 
Zingen: Lied 723 vers 2 - O Heer, uw onweerstaanbaar woord 



Aandacht voor het doel van de collecte 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
Zingen: Lied 725 vers 1, 3 en 4  Gij boden rond Gods troon              
(een lied onder het kopje: Allerheiligen) 
 
Uitzending en Zegen             (staande, daarna gaan we zitten) 
 

 Muziek 
 
        Luistertip:  

 Thuis nog even in de sfeer blijven? 
        In het Liedboek 2013 staan drie liederen onder het kopje  

       ‘Hervormingsdag’, waaronder lied 721 - Houd ons bijeen, God, 
        door uw woord’.  J S Bach maakte van dit Lutherlied een mooie  
        compositie: “Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort” BWV 126, 
        beslist te vinden via Youtube en Spotify. Aanbevolen! 
         
        Mis het  niet! 
        Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt Minister-president  

 Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn Protestantse        
 levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: 
 ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van 
 een online festival over het goede en mislukte leven, en wordt 

 georganiseerd door de Protestantse Kerk.  
 Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunt u/jij de avond  
 bijwonen, van 20.30 – 22.00 uur. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/

