
Orde van dienst Zondag 19 september 2021 

Startzondag 

10.00 uur 

Wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen 
 

 
 

‘Van U is de toekomst…’ 
 

Voorgangers   :  ds. Bram Bregman 
                                         ds. Inge de Jong–Baerends 
Muziek         :  Rudolf van Tilborg 
en de leden van de Band :  Gerdien Brunsveld 

   Merijn Bosman 
   Rob de Bruin 
   André Roseboom 
   Jan Teunissen van Manen 

 
 
 
 
Muziek bij binnenkomst 
 
We verstillen …. 



 
Welkom door de ouderling 
 

De Band zingt: Build your Kingdom here… - Rend Collective 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die trouw blijft, altijd, 
a.    en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
  een wereld waar liefde woont! 
v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a.  Zijn  vrede ook met jou! 
v.    HEER onze God… 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
a.     Amen. 
 

We zingen lied 286: 1  Waar de mensen dwalen… 
     
Gebed om ontferming, door de Band(lied 532 Hemelhoog) 
 

Zolang de vrede uitblijft 
zolang de honger groeit, 
bidden wij iedere dag. 
Zolang het nieuws nog slecht is, 
zolang er slaven zijn, 
bidden wij iedere dag. 
Wij vragen onze Heer: (bis) 
 

Laat het koninkrijk komen 
laat ons altijd bezig zijn 
met uw liefde voor de wereld 
breng de hemel dichterbij. 
Laat ons alles willen geven 
en laat niemand eenzaam zijn, 
maak ons dienaars van uw liefde: 
breng de hemel dichterbij. 
 

Zolang wij blijven zoeken 
zolang het donker is 
bidden wij iedere dag. 
Zolang de wanhoop toeneemt, 
zolang de haat bestaat, 
bidden wij iedere dag. 
Wij vragen onze Heer: (bis)   
 

Laat het koninkrijk komen… 
 
 



Loflied: Samen in de naam van Jezus…(Hemelhoog 399) 
 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen spelen en getuigen 
samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is, 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Lezen uit de Bijbel:  Jeremia 29: 11-13 
 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie 
zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie 
zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel 
zoeken. 
 

We luisteren naar het Onze Vader, en gaan stemmen; 
‘Waar gaan de verschillende bedes over?’ 
Blauw : Dit gaat over God. 
Rood  : Dit gaat over mij.       
Groen :  Dit gaat over de wereld. 
 

We kijken en luisteren naar een lied uit Taizé:  
‘The Kingdom of God is justice and peace’  
 

Overweging: ‘Uw toekomst tegemoet’ …  
 

De band zingt: ‘Een toekomst vol van hoop’…- SELA, 
waarbij de gemeente op het laatst het refrein mag meezingen: 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
 

We staan stil bij het afscheid van enkele taak/ambtsdragers; 
Namelijk, Fia Goedknegt, Nel Binnekamp en Jolande Oldenkamp 
 

Zingen lied 675: 1 Geest van hierboven… 



De nieuwe ambtsdragers Bert Fintelman en Janny Kloosterziel 
geven hun jawoord, en ontvangen een zegen 
 

Zingen lied 675: 2  Wat kan ons schaden…  
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
gezongen Onze Vader(lied 371) 
 

Collecten, zie mededelingen.  
 

We zingen ons slotlied, lied 939: 1 en 3 Op U alleen…  
Het eerste couplet door de Band in het Engels, 
Het derde samen in het Nederlands. 
 

In Christ alone my hope is found; 
He is my light, my strength, my song; 
This cornerstone, this solid ground, 
Firm through the fiercest drought and storm. 
What heights of love, what depths of peace, 
When fears are stilled, when strivings cease! 
My comforter, my all in all— 
Here in the love of Christ I stand 
 

Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want u regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 

Zegen, met gezongen amen. 
 

U/ jij kunt hierna aan het volgende meedoen; 
 

11.00–11.30 uur: Koffie in de hal en buiten 
 

11.30–12.15 uur: Diverse workshops 
 

Kerkzaal: Opening expositie, ‘de mens, een en al veelzijdigheid’,  
door Marie José Rietbergen.   

 

Kerktuin(kant Papaverstraat): Uitleg over de tuin,  
die een ecologische ‘Heuvelrugtuin’ wordt. 

 

Zaal 4: In gesprek over het thema ‘Van u is de toekomst’,   
o.l.v. Ds. Bram Bregman. 

 

Zaal 1: Samen zingen/muziek maken met de Band. 
 

12.15 uur: Drankje in de Ontmoetingshal en wel thuis! 


