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ORDE VAN DIENST ONTMOETINGSKERK TE RHENEN 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat 
 
WE KOMEN SAMEN 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
  
Aanvangslied  Lied 280 vers: 1, 3, 4 en 5  

 De vreugde voert ons naar dit huis                                                   
(staande) 

Groet en bemoediging 

 
 v. De Heer zij met u. 
 g. Ook met u zij de Heer. 
 
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen.  
     Amen 
 
Drempelgebed 
 
 v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen.                                                (gemeente gaat zitten) 
 
Lied: 217 vers: 1, 2 en 3 De dag gaat open voor het woord des Heren 
 
Kyriëgebed  
 

 We sluiten dit gebed af met een gezongen  
 ‘Here God, ontferm U, Christus, ontferm U, Here God, ontferm U.’   
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Glorialied: Lied 868 vers: 1, 2 en 3  Lof zij de Heer 

 
WE HOREN WOORDEN  VAN GOD 
 
Gebed van de zondag 

 
De kinderen in het midden: een gesprekje met de kinderen,  
Kinderlied,    Zeg niet nee…               
daarna verlaten zij de kerkzaal en gaan naar de nevendienst.  
 
Schriftlezing(en) en lied(eren) 

 
Psalm 139 vers: 1-14 
Lied: 513 vers: 1, 2 en 4 God heeft het eerste woord 
 
Mattheus 4 vers: 17-22 
Lied:531 vers: 1 en 2 Jezus die langs het water liep 
 
Uitleg en verkondiging  
 

Moment van stilte 
 
Lied: 275 vers: 1, 2 en 4 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 
WE STELLEN ONS IN DIENST VAN GOD 

 
Dankgebed, voorbeden, eventueel afsluitend met stil gebed  
 
Inzameling van de gaven – orgelspel  
 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Gebed over de gaven,  
dat we samen afsluiten met de woorden van het ‘Onze Vader’ 
 
WE GAAN WEER OP WEG 
 
Slotlied: 289 vers: 1 en 3  Heer, het licht van Uw liefde schittert          (staande) 
 

Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen amen 
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