
Orde van dienst 
 

Zondag 13 maart 2022 
 

                10.00 uur 
 

Ontmoetingskerk Rhenen 
 

Op de groei... 
 

Voorganger   : ds. Ton van Vliet 
Orgel/piano    : Rudolf van Tilborg 
 

Voor de viering begint, luisteren en kijken we naar: 
gebed voor de Oekraïne 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0fmGBcXTQ 

 
We verstillen… 
 

Welkom 
 

Zingen: lied 1010 vers 1 en 2 – Geef vrede, Heer, geef vrede 
                (staande) 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
 

v.    Hij laat ons niet alleen: 
onze Helper is de HEER, 

a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die meegaat langs hoogten en diepten, 
       de weg wijst naar wat tot vrede leidt 
a.    en die ons vasthoudt, kome wat komt. 
 

v.    Genade, licht en vrede, met u, met jou, 
       van God de Vader,  

en van Jezus Christus, de Heer, 
in de ruimte van de heilige Geest.  

a.    Amen. 
 

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

Zingen: lied 1010 vers 3 – Geef vrede, Heer, geef vrede 
        (hierna gaan we zitten) 
 

Gebed vanwege de nood van de wereld 
 

Zingen: lied 997 vers 1, 2 en 4 – en vele duizenden, ontheemd 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0fmGBcXTQ


Moment voor en met de kinderen 
 

We zingen het projectlied: een slinger van verhalen 
 

Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 

refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 

ontdekt: dat feest is hier! 
 

Wat vruchtbaar in de aarde valt, 
blijft daardoor juist bestaan, 
omdat Gods hand bewaren zal 
wat nooit voorbij mag gaan. 
 

refrein:  
Wij vieren een bijzonder feest… 
 

Kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Lezing: Psalm 27 vers 1 – 6 
 

Zingen: lied 27 vers 4 en 7 - Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde 
 

Lezing: Johannes 12 vers 20 – 36 
 

Zingen: lied 852 vers 1, 2, 3 en 4 – U komt mij, lieve God 
 

Preek 
 

Zingen: lied 826 vers 1, 2 en 3 - O Christus, woord der eeuwigheid  
  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

De kinderen en Joiners komen terug  
 

Slotlied: lied 289 vers 1 en 3 – Heer, het licht van uw liefde schittert 
 

Uitzending en zegen 
 

Wie wil kan vooraan een kaarsje aansteken voor 
mensen in Oost Europa, of waar ook… 

 


