
Orde van dienst 
 

Zondag 3 juli 2022 
 

10.00 uur 
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 

 

Taizéviering   Thema:  Op weg 

 
Video van liederen uit Taizé 

 

Zingen:    Wait for the Lord 

     (vert.:  Wij wachten op de Heer, hij zal komen.  

                Blijf wachten op de Heer, wees sterk houdt moed.) 

 

Welkom  en thema  ( door Linda, ouderling van dienst)   

 
1e Toelichting op de liederen in Taizé:  
Niets opent de deuren van het vertrouwen in God beter dan de 
schoonheid van menselijke stemmen die samen zingen. Deze schoonheid 
laat ‘de vreugde van de hemel op aarde’ doorschemeren, zoals de 
christenen uit het Oosten dat noemen. Dan begint zich een innerlijk leven 

te ontwikkelen. 

Zingen : Lied Ubi caritas          

 (vert: waar onvoorwaardelijke liefde en goedheid is, is God) 

 
2e Toelichting op de liederen in Taizé:         
De Taizé liederen bevatten een kernachtige boodschap, door ze als een 
meditatie te herhalen, daalt deze boodschap langzaam in. De liederen 
worden in vele talen uitgevoerd, om de verbondenheid met alle mensen 
te bevestigen.  

 

 



Deze liederen ondersteunen ook het persoonlijk gebed. Zij bouwen 

langzamerhand een eenheid op van de persoon in God en zij kunnen het 

werk, de gesprekken en de rust ondersteunen; zij verbinden gebed en 

dagelijks leven. Zelfs buiten ons weten om zetten zij in ons een gebed 

voort, in de stilte van ons hart. 

Gebed  

 

Zingen: Bless the Lord, my soul 

 (vert.: Zegen de Heer mijn ziel en zegen zijn heilige naam.  
                  Zegen de Heer mijn ziel, hij leidt mij naar Leven) 

 
Lezen psalm 66  vers 1 tm 9  

Zingen: liedboek 66a Jubilate deo       

Lezing Lucas 10 vers 1 tm 10  Uitzending van de 72    

Zingen: Behüte mich Gott   
                     (vert.: Bescherm mij God, ik bouw op U,  
                      U wijst mij de weg naar het Leven.   
                      Bij U is vreugde, eeuwige vreugde) 
 

Stilte en ruimte voor eigen gebed of overweging 

We kijken naar het lied:  Als alles duister is.  

Wij geven het licht door…          
  
Zingen: Dona nobis pacem     (vert.: Schenk ons vrede) 
 
Gedicht              
 
Zingen: Jesús le Christ 

(vertaling: Jezus Christus, innerlijk licht.  
                Houdt twijfel en duisternis bij mij weg.  
                Jezus Christus brandend licht in ons,  
                open mijn hart voor U) 

 

Zingen: Jesus Christ bread of life 

(Jesus Christus, levend brood, een ieder die bij U komt zal geen 
honger kennen. Jesus Christus, opgestane Heer, wie op U vertrouwt 
zal ook geen dorst meer kennen) 
 

Slotgebeden 



Wij bidden dit keer tesamen met een lied , dat steeds herhaald wordt: 

The Lord is my song, the Lord is my praise, 
All my hope comes from God 
The Lord is my song, the Lord is my praise, 
God, the wellspring of life     ( mel:  O Lord hear my prayer) 
 
Vertaling:   De Heer is mijn lied, de Heer is mijn lofprijzing 
                 Al mijn hoop komt van God. 
                 De Heer is mijn lied, de Heer is mijn lofprijzing 
                 God, de bron van het leven. 
 

Zingen: El Senyor/ In de Heer 
             ( vert.:  In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
                          in mijn God de vreugde-zang,  
                          Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
                          op U vertrouw ik en ken geen angst 
                          op U vertrouw ik en ken geen angst. 
 
Zegen 
 
Hans Petersen                   -  gitaar 

Linda Evers                       -  inbreng vanuit Taizé 

JanWillem Evers                 -  ppt 

Wilbert Alkemade               - lector, lid team Taizévieringen 

Liesbeth van den Berg        -  dwarsfluit 

Gerdien Brunsveld              - viool, vleugel 

Ds Inge de Jong – Baerends 
 

Van harte welkom in de komende Taizé vieringen, telkens om 19.30 uur  

2 oktober ’22    

20 november    

29 januari ’23    

26 februari     

2 april (Palmzondag) 

En wie gaat er mee op reis naar Taizé ?  Alleen voor jongeren !!!   

 
 



 
 
 
 


