
Orde van dienst 

 

Zondag 4 september 2022 

 

10.00 uur 

 

12de zondag van de zomer 

 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 
 

           Radicaal?! 
 

          voorganger: ds. Peter Breure 
          orgel/piano: dhr. Rudolf van Tilborg 

We verstillen… 
 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied 213: vers 1, 2 en 5 “Morgenglans der eeuwigheid” 
                     (staande) 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de ENE, 
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 die ENE. 
a. Zijn vrede ook met jou! 

v. EEUWIGE onze God… 
   door Jezus Christus, onze Heer. 
a. Amen. 
 

Drempellied 833: “Neem mij aan zoals ik ben” (2x) 
                                                                                                    (we gaan zitten) 

Kyriegebed met acclamatie lied 367b  
“Heer, onze Heer, ontferm U over ons” 
 

Glorialied Psalm 107: vers 1 en 20 “Gods goedheid houdt ons staande” 
 

Gebed bij het openen van de bijbel;We lezen Psalm 1 (Huub Oosterhuis) 
 

Moment met jong en oud 
Zingen lied 8b: “Zie de zon, zie de maan” 
 

Lezing: Tweede Testament: Filemon 1 
Antwoordpsalm Psalm 1: vers 2 “Hij is een groene boom die staat” 
 

Lezing: Tweede Testament: Lucas 14: 26-33 
Lied 941: vers 1, 2, 3 en 4 “Waarom moest ik uw stem verstaan” 
 

Overweging 



Antwoordlied lied 849: “Zoek de wegen van de wijsheid”(luisterlied) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y-dvoQ8WNA  
 

We gedenken;       Anthony van Vliet 

‘Ton’ 
     22 maart 1955 – 14 augustus 2022 

 

We kijken en luisteren naar: “Morning has broken” 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed… Onze Vader 
 

Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen:  
(T: Aboe Taleb, M: Wick Gispen) 

 
 

Aandacht voor de collecte, zie mededelingen 
 

Slotlied 1016: vers 1, 2 en 4 “Kom, laat ons opgaan” 
 

Uitzending en zegen: solo a capella Psalm 1 (Zing de Zee)  
 

Gezegend is de man, die wandelt op mijn pad, dat recht en goed is, 
Gezegend is de vrouw, die dansend in het licht, mijn vreugde doorgeeft. 
 

Jij bent als een boom geplant aan stromend water, 
die vruchten draagt op zijn tijd, nooit verwelkt, mijn zegen heb je. 
 

Gezegend is het kind, dat spelend in de tuin mijn taal verstaan kan, 
Gezegend is de mens, die hunkert naar mijn woord, verlangt naar 
wijsheid. 
 

Jij bent als een boom geplant aan stromend water, 
die vruchten draagt op zijn tijd, nooit verwelkt, Gods zegen heb je. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y-dvoQ8WNA

