
  ORDE VAN DIENST  
 
  ZONDAG 6 JUNI 2021  
 
  Tweede zondag na Pinksteren 
 
  Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 

 

 

   Thema:  Vergeving 
       
 

Voorganger:   Symon Jagersma 
 

Muziek & zang: Erik Voet, Annemieke de Jong, Liesbeth 
     van den Berg, Hans Petersen 

 
Lectoren & zang:  Wilbert Alkemade & Ben Hartman  



Voorafgaande aan de viering kijken en luisteren we naar: 
‘Goud’ van Suzan & Freek 
https://www.youtube.com/watch?v=MlBQ8-B99iw 
 
 
Moment van verstilling 
 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 

 
Liedboek 833 - Neem mij aan zoals ik ben 
 
Opname van dit lied voor thuis om later nog eens te bekijken: 
https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/06-03-2021/KN_1725816 
16.33-19.58 
                                                                        
 
Bemoediging, groet en drempelgebed    (we gaan staan) 

Onze hulp is de naam van de Levende 
schepper van hemel en aarde 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 
v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.          (we nemen weer plaats) 
 
 
Inleiding bij de dienst (zie ook Onderweg 7) 

 
 
GGG ervaring door Hans Petersen + Liedboek 130c: Uit de diepten 
 
Opname van dit lied voor thuis om later nog eens te bekijken:  
https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI 
 
 
Gebed + Lied 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MlBQ8-B99iw
https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/06-03-2021/KN_1725816
https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI


Kindermoment: Vergeven 
 
 
Kijken en luisteren: Kinder opwekking 159 - Vergeven 
https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U 
 
 
GGG inleiding door Wilbert Alkemade + Lezing 1: Psalm 103: 6-14 
 
 

Liedboek 103e - Bless the Lord   mmv dwarsfluit & klarinet 
 
 
Lezing 2 door Ben Hartman: 1 Johannes 2:1-14 
 
 
Liedboek 791:1-3  Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
 

Uitleg en verkondiging bij het thema Vergeving 
 
 
Bezinningsmoment (fluit met gitaar)  
Lied 62b Mon âme se repose 
 
Vertaling: 
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen, 
mijn heil komt van Hem. 
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede. 

 
 
Liedboek 791:4-6  Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
 
Moment van aandacht voor collecte en mededelingen 
 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
 
Liedboek 289 (Joinlied) Heer, het licht van uw liefde schittert 
  

https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U


Zegenbede       (we gaan staan) 
 
Uw opstaan geeft ons levenskracht 
 
Dat je sterk genoeg mag zijn om zorgen te kunnen dragen. 
Groot genoeg om kleinzieligheden te weerstaan. 
Open genoeg om niemand buiten te sluiten. 
  
Dat je zacht genoeg mag zijn om pijn aan te voelen. 
Moedig genoeg om onrecht te bestrijden. 

en waarachtig genoeg om leugens te doorzien. 
  
Moge je hard genoeg zijn om geweld te kunnen keren. 
Vreedzaam genoeg om strijd te beslechten. 
Nederig genoeg om de minste te willen zijn. 
  
En moge je bescheiden genoeg zijn om trots te vermijden. 
Optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen. 
en blij genoeg om vreugde te schenken. 

  
Dat we zo gelovig genoeg zijn om uw navolger te zijn. 
 
 
Allen: In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest 
  Amen! 

 
 
We gaan nog even zitten, gelegenheid aan de collecte doelen te geven en 
kijken & luisteren naar: 

 
Liedboek 51b - Create in me a clean heart 
 
Vertaling Bijbel in Gewone Taal van Psalm 51:12-14 
 
God, maak mij van binnen nieuw 
God, geef mij weer een onschuldig hart. 
Maak mij van binnen nieuw, zorg dat ik trouw blijf aan u. 
 

Stuur me niet weg, blijf dicht bij mij met uw kracht. 
Red mij, en geef me weer vreugde, geef me nieuwe moed. 
   
 


