
 
   zondag 6 december 2020 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

Tweede Zondag van Advent 

 

Heb geduld….. 
 

voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 

orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  

zangers   : Wilma Olie, Suzan Dees,  

      Gerdien Brunsveld, Freek Bouwman 

 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Een stem in het donker…. 

De tweede adventskaars wordt ontstoken, terwijl wordt 
gezongen: lied 600 : 1 en 5  Licht, ontloken aan het donker 
    
Bemoediging, groet en drempelgebed  ( staande) 

 
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.  Kom tot ons, God. 

      Raak ons met de hartslag van uw liefde, 
      open ons hart, 

      zo bidden wij U door Jezus Christus, uw Zoon. 
a.  Amen.       



 
Lied 80: 1  O God van Jozef, leid ons verder 
 
Openingsgebed 
 
Arm en rijk …. een video 
 
De heilige Nicolaas kwam op voor de armen. 
Zingen: lied 745: 1 en 2   
Uit het duister van de tijden doemt een oergestalte op 

 
Moment met de kinderen, waarna we kijken naar 
‘Advent is kijken naar wat komt’ – video  
 
Schriftlezing: Jakobus 5: 7-11 Heb geduld…. 
 
Zingen: Lied 439: 1 en 2  Verwacht de komst des Heren.. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 
 
Zingen: lied 441: 1 en 10  Hoe zal ik u ontvangen? 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
We staan stil bij de Tafel van de Heer 
en horen lied 374 : 1,2, 5 en 6  U, verborgen Christus 

 
Collectedoel 

 
Slotlied:  ‘Voor ieder van ons, een plaats aan de tafel’  
                 lied 388 (in video) 

 
Uitzending en zegen 
gezongen ‘Amen, amen, amen’. 
 


