
Orde van dienst 

Zondag 23 augustus 2020 
 

Thema:   ‘Fris als een hoentje!’ 
 

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 
te Rhenen 
10.00 uur 

 

     voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 
     muziek  : Rudolf van Tilborg 
     zang   : Frans Janssen, Gerrit Tigelaar, 

                Jet Ferwerda, Annie van Tilborg 
 

Muziek 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 

Zingen: Lied - God die met mensen is…(melodie - Komt laat ons deze dag)                              

                                                                                            (staande) 
Kom, zing op deze dag            God die met mensen is 
met ons het lied van leven.      dat willen wij be-amen 
En deel met ons het licht,        in woorden en in daad 
de kracht door God gegeven.   met hart en handen samen. 
Drink met ons uit de bron        Zijn Geest doorademt ons 

van water, rijk en fris              bezielt heel ons bestaan. 
Vier met ons nu het woord       God die met mensen is 
dat God met mensen is.           wil met ons verdergaan! 
 

Bemoediging en groet 
 

Drempelgebed                                                 
            (we gaan weer zitten)
        

Zingen: Lied 23c vers 1,2 en 5 - Mijn God, mijn herder zorgt voor mij… 
       
Gebed om ontferming, met daarbij: 

  
: 
 



Zingen: Lofprijzing lied 864 vers 1 en 5 - Laat ons de Heer lof zingen… 
 

Gebed van de zondag 
 

Schriftlezing: Jesaja 58: 9 - 12 
 

Zingen: Lied 653 vers 1, 3 en 5 - U kennen, uit en tot U leven… 
 

Schriftlezing: Johannes 7: 37 – 39  
 

We luisteren naar het lied:  Mayim chajim - Levend water -                                                                                         
                                             Helge Burggrabe  
Uitleg en verkondiging  
 

Stilte 
 

Zingen: Lied 985 vers 1, 2 en 3 - Heilig, heilig, heilig… 
          

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
  

Inzameling van de gaven – graag uw digitale gift! 
 

Zingen: Slotlied lied 228 – Heer, ik hoor van rijke zegen…  
                                                                        (uit liedbundel Hemelhoog) 
               

Heer, ik hoor van rijke zegen      Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan 
die Gij uitstort keer op keer;       Gij geeft blinden d’ogen weer! 
laat ook van die milde regen       Wil, o wil nu bij mij stilstaan 

dropp’len vallen op mij neer.       Werk in mij met kracht, o Heer 
ook op mij, ook op mij                Ook in mij, ook in mij 
dropp’len vallen ook op mij.        werk ook door uw kracht in mij 
 

Wegzending en zegen 
 

Bij goed weer zingen we samen buiten:   
Zingen: Lied 978 vers 1,3 en 4 - Aan U behoort, o Heer der heren… 


