
 

 

Orde van dienst 
 

Zondag 8 mei 2022 
 

                10.00 uur 
 

Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk 

Rhenen 
 
 

Voorganger   :  Ds. Karsten van Staveren 
Muziek         :  Rudolf van Tilborg 
 

We verstillen… 
 

Welkom door de ouderling 
 

Aanvangslied 377: vers 1 en 4 - Zoals ik ben, kom ik nabij…  (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 146a: vers 1 en 2 – Laat ons nu vrolijk zingen… 
 

Gebed om ontferming 
 

Loflied: Engelse versie van Liefde was het onuitputtelijk… (HH 602) 
(Engelse versie vanwege de mooie tekst) 
 
1. Oh, the deep, deep love of Jesus, 
vast, unmeasured, boundless, free! 
Rolling as a mighty ocean 
in its fullness over me! 
Underneath me, all around me, 
is the current of thy love - 
leading onward, leading homeward, 
to that glorious rest above! 
 



 

 

2. Oh, the deep, deep love of Jesus - 
spread his praise from shore to shore! 
How he loves us, ever loves us, 
changes never, nevermore! 
Oh, the deep, deep love of Jesus - 
'tis heaven of heavens to me; 
and it lifts me up to glory, 
for it lifts me up to thee! 
 

Gebed van de zondag  
 

De kinderen in het midden      

 

Lezing: Handelingen 9: 36-43 
 

Lied 738: vers 1 en 2 - Kom zing het lied van… 
 

Overweging             
 

Lied 738: vers 3 en 4 Kom zing het lied van… 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten, zie mededelingen                       (de kinderen komen terug) 
 

Slotlied 685: vers 1, 2, 4 en 5 Geest van God, zo vol van liefde… 
 

Zegen, met gezongen amen 


