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in de Ontmoetingskerk te Rhenen 

voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
orgel/piano: Eric Voet 

mmv de cantorij olv Lisette van de Loo 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
     
Aanvangslied: lied 672: 1 en 7  Komt, laat ons deze dag 
 
Aanvangswoord en groet  
 
We zingen met de cantorij een lied uit Taizé: 
Kom, o Geest des Heren, kom   (paar maal herhaald) 
 
Openingsgebed 
 
We zingen met de cantorij: 
 
Hoe hoog ook onze wegen gaan 

alleen de liefde blijft bestaan, 
een weg voor wie wil leven. 

Al spreken wij ook ongehoord, 
de liefde heeft het laatste woord, 

niets houdt haar adem tegen. 
Hopen, dromen, hoger roepen 

verder zoeken, veel te wensen 
liefde, liefde maakt de mensen. 

 
Wat gunt God ons het allermeest, 

Hij overstelpt ons met zijn Geest, 

de kracht om te beminnen. 
Een mens heeft lief, hij leeft voorgoed 

de Geest is eeuwig die hem voedt, 
de toekomst mag beginnen. 

Handen, harten, tasten wachten 
zijn te machtig, zoete liefde sterft niet 

liefde goedertieren. 



De liefde zoekt zich zelve niet, 
zij bloeit alleen wanneer zij dient, 

de ander wil zij vieren. 
Zij biedt zijn leven onderdak, 

hij vindt geloof, is nooit tot last, 
herbergzaam is de liefde. 

Dood te boven, duurzaam leven 
allerwegen God geprezen 

liefde wil Hij voor ons wezen.  ( tekst Hans Bouma, muziek Louis van Dijk) 

 
Gesprek met de kinderen, waarna we zingen met de video: 
‘Door de kracht van de Heilige Geest’ – Elly en Rikkert 
 

Wat zijn de vruchten van een leven met de Heilige Geest? 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  Galaten 5:22 

 
Zingen: lied 685: 1, 4 en 5  Geest van God, zo vol van liefde 
 
Lezing: Ruth 2: 1 – 13 
 

Zingen met cantorij: lied 695   
1: cantorij  2: vrouwen  3: mannen  4: cantorij  5: allemaal 
 
Overweging, gevolgd door een moment van stilte    
 
Lied uit de Pinkstercantate van M. Steehouder: 
 
1: cantorij: Goede geest in ons allen, 

iedereen heeft eigen gaven 
om daarmee allen van dienst te zijn.               tussenspel 

 
2: allen: Wijsheid is in de stilte 

voelen, horen, weten, zien 
wat omgaat in een ander.                               tussenspel 

 



3: cantorij: Verstand is overwegen, 
langzaam weten wat te doen staat, 

goede toekomst voor ogen.                             tussenspel 
 

4: vrouwen: Inzicht komt in bezinnen, 
ingekeerd zijn tot het wezen, 

turen naar weidse verten.                               tussenspel 
 

5: mannen: Kennis weet: niets is zeker, 
blijven zoeken naar de waarheid, 

aarde zien en mensen horen.                          tussenspel 
 

6: cantorij: Goede raad en wijze woorden, 
luisteren naar mensenvragen, 

antwoord teruggegeven.                                 tussenspel 

 
7: voorganger en voorzanger: Sterkte in het betogen, 

in onwankelbaar vertrouwen, 
uit één stuk zijn gemaakt.                               tussenspel 

 
8: allen: Eerbied in het zachte spreken, 

niet het harde oordeel geven, 
maar vrede en waardering.                              tussenspel 

 
9: allen: Goede geest in ons allen, 

iedereen heeft eigen gaven 
om daarmee allen van dienst te zijn. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: Lied 333 
 
Aandacht voor de collecte 
 
‘Laat het feest zijn in de huizen’  … Samen met Join!  
 

Slotlied: lied 1014: 1,2 en 5    Geef vrede door, van hand tot hand 
 
Uitzending en zegen 
 
 
 


