
Orde van dienst 
 

Zondag 6 maart 2022 
 

                10.00 uur 
 

Ontmoetingskerk Rhenen 
 

Kriebels….. 
 

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

We verstillen… 
Welkom 
 

Lied 1005: 1, 2 en 4  Zoekend naar licht, hier in het duister 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
 

v.    Op weg naar Pasen spreken wij uit: 
onze Helper is de HEER, 

a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die met ons meetrekt langs hoogten en diepten, 
       de weg wijst naar wat tot vrede leidt 
a.    en die ons vasthoudt, kome wat komt. 
v.    Genade, licht en vrede, voor u, voor jou, 
       van God de Vader,  

en van Jezus Christus, de Heer, 
in gemeenschap van de heilige Geest.  

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

We luisteren naar het lied: Wat is jouw droom? 
 

We bidden voor mensen die het moeilijk hebben 
Lied 1009: 1 en 3  O lieve Heer, geef vrede 
 

Kriebels … waar gaat het vandaag over? 
We zingen het projektlied: een slinger van verhalen 
 

Een slinger van verhalen gaat         Wij vieren een bijzonder feest 
als teken door de tijd,     het leven wordt gevierd. 
vertelt wat ons te wachten staat:   En wie met ons verhalen leest 
dat God zijn volk bevrijdt.    ontdekt: dat feest is hier! 
 



Maria knielt bij Jezus neer, 
zo laat zij zien wat komt. 
Het ruikt in dit verhaal naar méér: 
Gods rijk komt van de grond. 
 

Het verhaal: Jezus krijgt een cadeau van Maria 
  

Zingen en luisteren: Jezus houdt van alle kleine kinderen 
Er is nu nevendienst ! 
 

Lezing 2 Kor. 1 : 3-11  God geeft moed/troost in het lijden 
 

Lied 547: Met de boom des levens  (refrein steeds door allen, 

1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 mannen, 6 allen) 
 

Preek 
 

Luisterlied om te verstillen: Creator God    (Margaret Rizza)    
 

Gebeden, stil gebed 
 

De kinderen komen terug,  
en krijgen een tasje mee om toe te leven naar het Paasfeest.  

Met hen zingen we lied 1006:  Onze Vader in de hemel 
 

Zegen 
 

Slotlied: Ik wens jou   (Trinity, video) 
  

Wie wil kan vooraan een kaarsje aansteken voor 
de mensen in Oekraïne 

 

 

 


