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Orde van dienst 

 

zondag 3 november 2019 

dankdag en oogstviering 

 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

 

10.00 uur 
 
 

                                         
                                  

 ‘Wie ben ik? Wie zal ik geweest zijn toen het erom ging?  
Zal ik alleen maar iemand zijn geweest die werd geboren,  

leerde, werkte, zich vermaakte, liefhad,  
zich voortplantte en stierf zoals miljoenen anderen? 

Of zal ik ook iemand zijn geweest die zijn best heeft gedaan  
om de wereld beter te maken?  

Is het niet makkelijker om te leven en te sterven, wat dat ook moge zijn,  
wetende dat je het probeert en geprobeerd hebt?’         Martín Caparrós 

   
 

 
Voorganger : ds. Inge de Jong - Baerends 
Organist/pianist : Eric Voet 
met medewerking van diverse gemeenteleden 

http://coloringpages101.com/printable_page/70320/Autumn/Fall_Harvest
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WE KOMEN SAMEN 
 
Muziek 
 
Als moment van verstilling kijken we naar de video  ‘Look at the world’ 
 
Welkom   
 
Aanvangslied : Lied 218: 1,2,en 5  Dank U voor deze nieuwe morgen    
(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.    ( allen gaan zitten) 
                                                        
Zingen: lied 65: 1, en 5  De stilte zingt U toe, o Here 
 
Gebed om ontferming 
 
Gloria: lied 985, 1 en 3  Heilig, heilig, heilig,…  en slot in het Engels 
 
Holy, holy, holy, Lord God Almighty 
All thy works shall praise Thy name 

in earth, and sky and sea. 
Holy, holy, holy, merciful and mighty 
God ever glorious, ever praise to Thee. 
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WE HOREN WOORDEN VAN GOD 
 

Gebed van de zondag 
 
Gesprekje met de kinderen, waarna zij naar de nevendienst gaan 
 
Dankdag doet mij denken aan….. enkele ‘werkers’ vertellen, 
afgewisseld door het zingen van lied 719 Loof God voor de vruchten…. 
 
Schriftlezing 1 Kronieken 29: 10-18 

 
Zingen: lied 718  God, die leven hebt gegeven…. 
 
Muziek 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Moment van stilte  
 
We zingen: Look at the World, couplet 1 en 2 van John Rutter 
 
Look at the world, everything all around us  
Look at the world and marvel every day 
Look at the world: so many joys and wonders 
So many miracles along our way  
 
                       Praise to thee, O lord for all creation 
                       Give us thankful hearts that we may see  
                       All the gifts we share, and every blessing 
                       All things come of thee 
 
Look at the earth bringing forth fruit and flower 

Look at the sky the sunshine and the rain 
Look at the hills, look at the trees and mountains 
Valley and flowing river, field and plain 
 
                        Praise to thee, O lord for all creation 
                        Give us thankful hearts that we may see  
                        All the gifts we share, and every blessing 
                        All things come of thee 
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WE STELLEN ONS IN DIENST VAN GOD 
 
Dankgebed, voorbeden 
 
Inzameling van de gaven – orgelspel  
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Gebed over de gaven,  
dat we samen afsluiten met de woorden van het ‘Onze Vader’ 
 

WE GAAN WEER OP WEG 
 
Zingen: lied 705: Ere zij aan God de Vader… 
                          couplet 1 in het Engels, couplet 4 Nederlands 
 
Glory be to God the Father, 
glory be to God the Son, 
glory be to God the Spirit, 
God Almighty, Three in One! 
Hallelujah! Hallelujah! 
Glory be to him alone. 

 
Zegen, met gezongen amen 
 
 
 

 
 


