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Orde van dienst 
 

Zondag 25 september 2022 
      

10.00 uur  
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 
 
 

Voorganger :  ds. Peter van de Peppel  
Muziek     :  Eric Voet 
 

We verstillen …. 
 

Welkom door de ouderling 
 

Aanvangslied Psalm 106: 1 en 2 ‘Loof nu de Heer want hij is goed’            
                                                                                                              (staande)                
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de HEER, 
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 onze HEER. 
a.  Zijn  vrede ook met jou! 
v.    HEER onze God… 
 door Jezus Christus, onze Heer. 

a.    Amen.                                                                          (we gaan weer zitten) 
 

Lied Psalm 106: 21 ‘Verlos ons, Here, onze God’ 
 
De kinderen in het midden      (de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 

Inleiding op de dienst 
 

We kijken en luisteren naar: ‘You want it darker’ van Leonard Cohen  
 

If you are the dealer, I'm out of the game 
If you are the healer, it means I'm broken and lame 
If thine is the glory then mine must be the shame 

You want it darker  
We kill the flame 
 

Magnified, sanctified, be thy holy name 
Vilified, crucified, in the human frame 
A million candles burning  
for the help that never came 
You want it darker 
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Hineni, hineni 
I'm ready, my lord 
 

There's a lover in the story 

But the story's still the same 
There's a lullaby for suffering 
And a paradox to blame 
But it's written in the scriptures 
And it's not some idle claim 
You want it darker 
We kill the flame 
 

They're lining up the prisoners 
And the guards are taking aim 
I struggled with some demons 
They were middle class and tame 
I didn't know I had permission  
to murder and to maim 
You want it darker 
 

Hineni, hineni 
I'm ready, my lord 
 

Magnified, sanctified, be thy holy name 
Vilified, crucified, in the human frame 
A million candles burning for the love that never came 
You want it darker We kill the flame 
 

If you are the dealer, let me out of the game 
If you are the healer, I'm broken and lame 
If thine is the glory mine must be the shame 
You want it darker  
 

Hineni, hineni (3x) 
I'm ready, my lord 
Hineni, … 

 

Loflied 601: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 

Gebed van de zondag  
 

1e Lezing: Genesis 2: 4-17   

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze 
geschapen. In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, 
5groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel 
gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten 
regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te 
bewerken; 6wel was er water dat uit de aarde opwelde en de 
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aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte de HEER God de mens. 
Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de 
neus. Zo werd de mens een levend wezen. 8De HEER God legde in 
het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die 
Hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die 
er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van 
de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed 
en kwaad. 

10Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop 
vertakt ze zich in vier grote stromen. 11Een daarvan is de Pison; die 
stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 
12(Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars 
en onyx.) 13De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië 
heen. 14De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. 

De vierde ten slotte is de Eufraat.15De HEER God bracht de mens 
dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 
16Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin 
mag je eten, 17maar niet van de boom van de kennis van goed en 
kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 

Zingen lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 

2e lezing: Genesis 3: 1-9 
 

31Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, 
gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de 

vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen 
enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2‘We mogen de vruchten 
van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van 
de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden 
van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te 
raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4‘Jullie zullen 
helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5‘Integendeel, God weet 
dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat 
jullie dan als goden - zullen zijn en kennis zullen hebben van 
goed en kwaad.’ 
6De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk 
uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk 
dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar 
vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij 
haar was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun beiden de 
ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze 
vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.8 
Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de 
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich 
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voor Hem tussen de bomen. 9 Maar de HEER god riep de mens: 
“Waar ben je?” 

 

Lied 66: 1 en 2 (Uit de bundel: A.F. Troost - Voorzichtig Licht)  

(melodie: lied 213)  
 

1 Als het licht is in mijn ziel 

droom ik, droom ik duizend dromen; 

als ik in de stilte kniel, 

zie: een hoge stad vol bomen, 

hemel, aarde, één paleis - 

paradijs. 
 

2 Als het licht is in mijn ziel  

vlucht wat deze dag verdonkert,  

krijg ik meer dan mij ontviel:  

als het Licht der wereld flonkert  

bloeit de blijdschap in mijn hof -  

God zij lof! 
 

3 Als het licht is in mijn ziel  

worden de woestijnen wegen, -  

hoeveel woede mij bezielt 

nooit houdt haat de hemel tegen;  

liefde zoekt, zij is niet blind, -  

liefde vindt.  
 

4 Als het licht is in mijn ziel  

opent zich de Hof van Eden,  

sta ik, als een kind dat viel,  

midden in een tuin van vrede  

voor Gods lachend aangezicht:  

opgericht. 
 

Overweging            
 

HET PARADIJS 
 

Het paradijs is geen grote tuin maar een riante, geluidloos  

rijdende auto die over Gods vele wegen suist. 

Af en toe stappen Adam en Eva uit om de benen te strekken. 

Ze genieten van het landschap, dat veelvormig is en magnifiek. 

Overdag sturen ze zelf, ’s nachts rijdt de auto op de automatische 

piloot en slapen ze in hun stoelen. Ze zijn alleen op de weg.  
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Een paar keer per dag lopen ze een stukje de bush in en maken  

een mooie parabel mee met een dier, maar ze gaan nooit ver 

van de snelweg, en van de veilige Duitse auto  

(God is een Duitser) waarin ze almaar verder rijden. 
 

Op een dag vraagt Eva zich hardop af: 'Waar zou deze knop voor 

zijn?' 

en dan zegt God, die al die tijd onzichtbaar op de achterbank  

heeft gezeten: ‘Die knop mag je beslist niet indrukken’.  
 

Eva drukt op de knop en het ingebouwde navigatiescherm komt  

tot leven. Een neutrale vrouwenstem vertelt hoe lang ze nog 

onderweg  

zijn, waar ze naar op weg zijn en hoe ze moeten rijden. 
 

Adam vraagt: ‘Zijn we dáárnaar op weg? 

Eva: ‘En duurt dat nog zó lang?’  

Adam zegt: ‘Zijn we werkelijk alleen maar dáárnaar op weg?’ 

Eva zegt: ‘En daarna dan?’ 

Adam zegt: ‘Willen we eigenlijk wel weten dat we ...’ 
 

Maar het is te laat. Ogenschijnlijk is er niets veranderd. Ze kunnen 

nog steeds alle kanten op, maar nu is er een stem die waarschuwt, 

instructies geeft en voortdurend de weg naar het einde herberekent. 
 

Ingmar Heytze (uit: Ik wilde je iets moois vertellen, 2018) 
 

Zingen lied 981: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Zingen (responsie)  
 

 

 
 
 

 
 

Collecten, zie mededelingen                       (de kinderen komen terug) 
 

Slotlied 423: ‘Nu wij uiteengaan’ 

Zegen, met gezongen amen. 
 


