
ORDE VAN DIENST 

Zondag 27 september 2020 
 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk te Rhenen 
 

             voorganger : ds. Elise Jansen 
   muziek       : Eric Voet 

                         zang       : Gerdien Brunsveld, Ben Hartman                                           
                                            Gerrit Tigelaar en Ellen Wolf          

 

Moment van verstilling, we wachten op wat komen gaat… 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: lied 289 vers 1 en 3 - Heer, het licht van uw liefde 
                                                                                  (staande) 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 
    Amen. 
v. Genade, licht en vrede, met u, met jou.  
a. Wij danken God.  
 

v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.                                 (we gaan weer zitten) 
 

Zingen: lied 925 - Wek mijn zachtheid weer 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen: Psalm 118 vers 1 en 5 - Laat ieder ’s Heren goedheid 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing: Filippenzen 4: 5-9 
 

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 7 - Here, maak mij uwe wegen 
 

Lezing: Johannes 14: 23-29  
 

Zingen: lied 695 vers 1, 2, 3 en 5 - Heer, raak mij aan  
     

Uitleg en verkondiging deel I 
 

Luisterlied: ‘U geeft rust’   
 

 



Uitleg en verkondiging deel II 
 

Moment van stilte 
 

Zingen: lied Woon in mijn dromen 
(melodie lied 263 Wees Gij mijn toevlucht, tekst Sytze de Vries) 
 

Woon in mijn dromen, in al wat ik ben, 
want niets is mij liever, geen mens die ik ken, 
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht, 
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht. 
 

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord. 
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor, 
als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 
 

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht, 
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht, 
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal, 
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten, graag uw digitale gift! 
 

Slotlied: lied Vrede van God   OTH 135/Opw. 602 
                                                                                  (staande) 

Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 

Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.    
 

Uitzending en zegen 
 

Gezongen: Amen, amen, amen  

 


