
 

       zondag 3 januari 2020 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

Met geloof, hoop, 
vertrouwen en liefde het 

nieuwe jaar in….. 
 

 

voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 

orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  

zangers              : Arjen Veldhuis  Frans Janssen 

                           Annemieke en Amber de Jong 

 

 

 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 513 : 1 en 2 God heeft het eerste woord… 
    
Bemoediging, groet en drempelgebed   
 

v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de Heer, 
a. die hemel een aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid  
g.  en niet laat varen het werk van zijn handen. 

v. In naam van deze God: vrede met u, met jou. 
a.  Zijn vrede ook met jou. 

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

                       (we gaan weer zitten) 
Lied 513: 4 
 



 

Openingsgebed 
 
Loflied: 482: 1 en 3  Er is uit ’s werelds duistre wolken.. 
 
Moment voor de kinderen – hou je van verkleden? 
 
Muziek:  Licht ! – Make some noise kids 
 
Schriftlezing: Jesaja 61: 1- 3, 10-11  
 
Lied 498: 3 en 4  Heft uw hoofden, kleine mensen… 

 
Schriftlezing: Efeziërs  6: 13-20   
 
Lied 426  God zal je hoeden 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Video : Op reis gaan – Amber de Jong, Sanne Noppert 
 
We luisteren naar het lied Thank you - Pentatonix 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collectedoel 
 
Slotlied: lied 416 Ga met God  

 
Zegen 
 
              ************************************************************ 

  



 

           De twee kanten van twintigtwintig 
 
           Twintigtwintig heeft me niks gebracht 
 
                     Mij hoor je nooit zeggen 
 
           dat we samen meer kunnen dan alleen. 
 
           Want als ik even verder kijk, ontdek ik 
 

             spanning en onrust om mij heen 
 
                 Elke week voelde ik minder 
 
    verbinding met mensen die me dierbaar zijn 
 
                             Ik voelde 
 
    dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
 
                   en zeg me vooral niet 
 
           “Er zit iets moois in iedere dag” 
 
          Want hoe je het ook wendt of keert 
 
                 ik heb dit jaar stilgestaan 
 
              Je zult mij nooit horen zeggen: 
 
     “ Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!” 
 

 
 
  lees het gedicht nu van onderen naar boven 
 
 
 
          ( een berichtje dat rondgaat via FB) 


