
 
Viering zondag 1 augustus 2021 

    

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 
      te Rhenen 

 

 
 

De vreugde voert ons naar dit huis 
 
 

voorganger:  ds. Bram Bregman 
muziek:   Rudolf van Tilborg 

 

  Ter inleiding 
 
Orgelspel 
  
Moment van verstilling 
 

   Welkom  
  
 Lied 280: 1, 4, 6, 7. 
  
 Aanvangswoord en groet                             (staande) 

voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 

voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 
allen:  Amen.                  (we gaan weer zitten) 



Kyriegebed – roep u mee: Heer ontferm U! 
  
Glorialied: Vol van verwachting zijn wij gekomen (uit: Eva’s Lied) 

 

1. Vol van verwachting zijn wij gekomen, 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 
 
2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord. 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
3. Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 
Aandacht voor de kinderen 
 
Luisteren: Een parel in Gods hand 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OyEZlBDb5gM 
 
Inleiding op het thema 
 
Gebed om de heilige Geest  
 
Lezing: Genesis 8: 13 - 22 
 
Lied: 650: 1, 2, 3, 6, 7. 
 

Lezing: Lukas 17: 11 - 19 
 
Luisteren: Mooi – Marco Borsato 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OyEZlBDb5gM
https://www.youtube.com/watch?v=YzmI5F_Yu1o


Hoe val je in slaap 
Hoe begint je dag 
Open je je ogen 

Met een traan of met een lach 
 
En kijk je om je heen 
En zie je dan de zon 
Of zoek je achter alles 
Naar de schaduw op de grond 
 
En leef je voor geluk 
Of sterf je van verdriet 
En voelt dat als een keuze 
Of heb jij die keuze niet 

 
Het maakt niet echt iets uit 
Of dat de waarheid is of niet 
Het is hoe jij het ziet 
 
Hoe mooi 
Kan het leven zijn 
Het is maar hoe je kijkt 
Het is maar wat je droomt 
Hoe mooi 
Is jouw werkelijkheid 

Jij bent net zo rijk 
Zo rijk als je je voelt 
 
Weet je wat je hebt 
Is de cirkel rond 
Zie je wat er staat 
Of mis je enkel wat er stond 
Krijg je wat je wilt 
Of zelfs meer dan wat je vroeg 
Ben je tevreden met het minste 
Of is het meeste niet genoeg 

Raak je verwonderd van de sneeuw 
Van het ruisen van de wind 
Geniet je van de vogels 
Van het lachen van een kind 
 
Creëer je je geluk 
Want binnen in jezelf 
Is waar het eindigt en begint 
 



Hoe mooi 
Kan het leven zijn 
Het is maar hoe je kijkt 

Het is maar wat je droomt 
Hoe mooi 
Is jouw werkelijkheid 
Jij bent net zo rijk 
Zo rijk als je je voelt 
Zo rijk als je je voelt 
 
Hoe mooi 
Kan het leven zijn 
Het is maar hoe je kijkt 
Het is maar wat je droomt 

Hoe mooi 
Is jouw werkelijkheid 
Jij bent net zo rijk 
Zo rijk als je je voelt 
Zo rijk als je je voelt 
Preek – stilte – orgelspel  
 
Lied 704 
 
Aandacht voor het doel van de collecte 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Voorstellen van nieuw ingekomen gemeenteleden 

 
 Lied 657: 1, 2, 4. 

 
Uitzending en zegen  
 Zingen: Amen, amen, amen! 
 

 Muziek 


