
 

 

Orde van dienst 

 

Zondag 20 september 2020 

Startzondag 

 

 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

 

     10.00 uur 

 

 
 
 
 

voorgangers : ds. Inge de Jong - Baerends 
                        ds. Ton van Vliet 
muziek  : Rudolf van Tilborg  
                        Lichelle Kool 
                        Merijn Bosman 
zang   : Frans Jansen, Roelof de Jong,  

  Gerrit Tigelaar en Trudy Hekman 
    
 



Muziek 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 

WE KOMEN SAMEN 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 139b  
Heer, U doorgrondt en kent mij 
 
Groet en bemoediging      (staande) 
 

 v. De Heer is met elk van jullie.  
       g. Ook met jou is de Heer. 
  

v. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
 g. Schepper van het leven! 
 v. Hij blijft ons trouw, altijd weer, 
 g. Bron van het goede leven.  
     Amen. 
 
Drempelgebed     

v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen.  

     (we gaan zitten) 
       
Korte inleiding op het thema van deze viering 
 
Kyriegebed, enkele keren afgewisseld door 

 
 
Glorialied: lied 146 vers 1 en 3 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here    
 
Gebed om Gods Geest 
 



Lezing: Psalm 133 (Bijbel in Gewone Taal) 
 

Wat is het leven goed en mooi 
als mensen in liefde met elkaar leven! 
 
Iedereen geniet, 
zoals je geniet van de geur van olie 
bij een feest in de tempel. 
 
Iedereen geniet, 
zoals je geniet van de dauw 
's ochtends op de berg Sion. 
Want daar geeft de Heer geluk en vrede, 

voor altijd. 
   
Zingen: lied 791 vers 1, 2, 3 en 4  
Liefde, eenmaal uitgesproken 
   
Lezing: Mattheüs 13 vers 44 – 46 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 
  
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die 
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem 
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had 
en die akker te kopen. 
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman 

die op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk 
waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en 
die te kopen. 
           
Zingen: lied 119 vers 13 en 14   
Geef mij een hart dat U met vreugde groet 
 
Verkondiging  
 
Moment van stilte  
 

Zingen: lied 871 vers 1, 2, 3 en 4   
Jezus zal heersen waar de zon    

     
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, waarna lied 371 klinkt: 
Onze Vader in de hemel 
 
Collecten, graag uw digitale gift!   
 



Slotlied: Een land om van te dromen  
              (tekst: Mar van der Velden; 

       bundel ‘Geroepen om te zingen’ nr. 112) 
 
Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken, 
en de mens tot weinig goeds in staat.” 
Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen, 
alles gaat nu eenmaal als het gaat.” 
 
refrein: 
Want een land, een land om van te dromen 
stuwt de mensen uit hun slavernij 
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 
 
Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 
 
refrein: Want een land, een land om van te dromen… 
 
Zeg nooit: “God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier, die ons bevrijdt.” 
Zeg nooit: “Van een droom kan ik niet eten.” 

Zeg nooit: “Wie niet werkt, verknoeit zi’n tijd.” 
 
refrein: Want een land, een land om van te dromen… 
 
Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: “Stil maar, wacht op beet’re tijden.” 
Zeg nooit: “Niemand kan de dood weerstaan.”  
 
refrein: Want een land, een land om van te dromen… 
 

Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen amen 

 
 
 
 


