
 
Protestantse wijkgemeente 
Ontmoetingskerk Rhenen 

Zondag  11 april  2021 
                     10.00 uur 

1e zondag na Pasen 
 

Geloven met lijf en leden 
 

 
 

 
Voorganger   : ds. Marie Hansen-Couturier 
Ouderling van dienst : Anne Sjoerd Hoekstra 
Lector    : Wilbert Alkemade 
Zang    : Wilbert Alkemade en Freek Bouwman  
Muzikale begeleiding : Rudolf van Tilborg 
Beeld en geluid  : David Bosman en  
                                      Robbert van Oostenbruggen, Jan Roos 

 
 

We worden stil  
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied 630: 1 en 4 – Sta op! – Een morgen ongedacht 
 
Toelichting op het thema  
 
 
 



Bemoediging en groet 
 
 v. Onze hulp is in de naam van de LEVENDE 

 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 
 v. die trouw blijft, telkens weer 
 g. en niet opgeeft wat God voor ogen staat:  
      een wereld waar liefde woont.  
 
 v. God groet ons met vrede.  
 g. Zijn vrede ook met jou. 
 
Drempelgebed  
 

 v. EEUWIGE, onze God,  
     wij die U nooit hebben gezien, -  
 g. zie ons hier staan.  
 
 v. Wij die van U hebben gehoord, -  
 g. hoor Gij ons aan.  
 
 v. Uw Naam is dat Gij mensen helpt, -   
 g. wees onze hulp, 
 
 v. en dat Gij alles hebt gemaakt, -    

 g. maak alles nieuw,   
 
 v. en dat Gij ons bij name kent, -    
 g. leer ons U kennen,  
 
 v. die Bron van leven wordt genoemd, -   
 g. doe ons weer leven,  
 
 v. die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -   

g. wees hier aanwezig.  
 

Amen. 
 
(we gaan weer zitten) 

 
 
Lied 636: 1 en 2 – Liefde is licht, opnieuw geboren 
 
Gebed om ontferming  
 



Glorialied 304: 1, 2 en 3 – Zing van de Vader die in den beginne 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 

 
We kijken naar: De Omhelzing  
 
Zingen: lied 695 vers 1, 2 – Heer, raak mij aan met uw adem  
 
Lezing: Johannes 20: 19-29  
 
Zingen: lied 695 vers 5 – Heer, raak mij aan met uw adem 
 
Overweging  
 

We kijken naar: Halleluja (dans) 
De dans is gebaseerd op het lied ‘Hallelujah’ van Ella Fitzgerald. 
De tekst luidt vrij vertaald: 

 
Zing ‘Halleluja, Halleluja!’ en je zult de blues wegjagen. 
Wanneer zorgen je achtervolgen: 

 ‘Halleluja!’ zingen helpt je door de donkerste dag. 
 
Satan ligt te wachten om je met grijze wolken te omringen. 
Maar ‘Halleluja, Halleluja!’ zingen helpt de wolken weg te jagen. 
 

dans: Riëtte Beurmanjer 
camera en montage: Marjolein van Panhuys 
opgenomen in Vrijzinnig Centrum Vrijburg 
Voor meer liturgische dansen; www.riettebeurmanjer.nl 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Collectedoel  
 
Slotlied: lied 634, vers 1 en 2 -  U zij de glorie (staande) 
 

Zegen 
 
 gezongen: Amen, amen, amen  

 
 
 

http://www.riettebeurmanjer.nl/

