
Orde van dienst 
 

Zondag 20 februari 2022 
 

                10.00 uur 
 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 
 

          Compleet gelukkig ? ! 
 

Voorganger   :  ds Inge de Jong – Baerends 
Orgel/piano    :  Eric Voet 

Eufonium                       : Rob de Bruin 
 

We verstillen …. 
 

Welkom door de ouderling 
 

Aanvangslied 275: 1,4 en 4  Heer, onze Heer…      (staande) 

Bemoediging, groet en gezongen drempelgebed met lied 298 
v. Onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a.  Zijn  vrede ook met jou! 
v.    Eeuwige, onze God…     lied 298 in beurtzang met de gemeente 
                                      (we gaan weer zitten) 
 

Lied (Luisteren): Tienduizend reden 
                      Tienduizend Redenen - Eline Segers | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube 
 

Kyrie  en gloria middels lied 299e    
 

Gebed van de zondag  
 

De kinderen in het midden     Opwekking Kids 266 - Diep van binnen blij - YouTube 
 

Lezing psalm 37: 1- 11    Compleet gelukkig 
 

We zingen lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem 
 
Lezing Efeziërs 4: 25- 5:2  Wees goed voor elkaar 
 
We zingen lied 1010: 1 en 4 Geef vrede Heer, geef vrede 
 

Overweging            
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-nUVI
https://www.youtube.com/watch?v=2G43GEDPl_I


Video 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten, zie mededelingen                       (de kinderen komen terug) 
 

Slotlied:  lied 84 Op vleugels  S de Vries 
                    melodie: Praise my soul 
 
Vrouwen   Aan U, Vader, alle glorie 
                om het lichten van uw trouw, 
                die met vrede uit den hoge 
                onze aarde nieuw bedauwt. 

Allen:        U de ere, U de glorie, 
                zon die ons in leven houdt. 
 
Mannen:    Om de Zoon U alle glorie 
                 woord van eer ons toegezegd. 
                 Vleesgeworden vriend en naaste, 
                 ons tot brood voor onderweg. 
Allen:         U de ere, U de glorie 
                 woord op onze tong gelegd. 

 
Allen:   Door de Geest U alle glorie, 
           die als lofzang in ons leeft 
           en als nieuwe wind de aarde 
           eenmaal haar gelaat hergeeft. 
           U de ere, U de glorie 
           adem die in mensen leeft. 
 
Zegenbede, met gezongen amen. 
 


