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Orde van dienst 
 

Pinksteren zondag 23 mei 2021 
 

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 
te Rhenen 

 

10.00 uur 
 

        Thema: Feest van vuur en hoop! 

 

In deze viering zullen Jochem Veldhuis en  
Nicole van de Lagemaat–van den Brink belijdenis doen. 

Nicole zal ook gedoopt worden. 

 

 
 

My Lighthouse 
 

voorganger:   ds. Ton van Vliet 

muziek:    Rudolf van Tilborg 
De Band 

zang:    Merijn Bosman, Gerdien Brunsveld en  
André Roseboom 

ouderling:   Hetty Nardo 
diaken:   Bea Kaper – Berendsen 

lector:   Wilbert Alkemade 

koster:   Gijs van Wijk 
kindernevendienst:  Robbert van Oostenbruggen 

oppasdienst:  Lieke Evers 
beeld & geluid:  Jan Willem Evers, David Bosman en Aart van de Marel 
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Muziek 
 
Zang: Veni sancte Spiritus / Kom tot ons, o heilige Geest (Taizé) 

 

 
 
We verstillen… 
 
Welkom  
 
Zang: lied 695 vers 1, 2 en 3 – Heer, raak mij aan met uw adem 
       
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. Onze helper is de HEER 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.  die ons trouw blijft, altijd weer 
a.  en niet laat varen het werk van zijn handen! 
  
v.  Vreugde en vrede met jou 

door de kracht van de heilige Geest! 
a. Zijn vreugde en vrede ook met jou! 
 

v.  HEER onze God…. 
… door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 
   
Zang: lied 632 vers 1 en 3  
     Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven     
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Inleiding op de viering 
 
Een gebed vanwege de nood van de wereld  

 
Muziek en zang: Josh Groban – You raise me up 
 
When I am down and, oh my soul, so weary, 
when troubles come and my heart burdened be, 
then, I am still and wait here in the silence 
until you come and sit awhile with me. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains, 
you raise me up, to walk on stormy seas. 
I am strong, when I am on your shoulders, 

you raise me up to more than I can be. 
 
You raise me up, so I can stand on mountains, 
you raise me up, to walk on stormy seas. 
I am strong, when I am on your shoulders, 
you raise me up to more than I can be. 
 
Pinksterfeest met de kinderen 
  
Zang: lied 683 vers 1, 2, 3 en 4 – ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest 
 

Gebed om de heilige Geest 
               
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 - 14     
 
Zingen: lied 700 vers 1, 2 en 3 – Als de wind die waait met vlagen 
 
Verkondiging 
 
Muziek en zang: Rend Collective – My Lighthouse 
 
In my wrestling and in my doubts, 

in my failures you won't walk out. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea. 
You are the peace in my troubled sea. 
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In the silence, you won't let go, 
in the questions, your truth will hold. 
Your great love will lead me through. 

You are the peace in my troubled sea. 
You are the peace in my troubled sea. 
 
My Lighthouse, my Lighthouse,  
shining in the darkness, I will follow you. 
My Lighthouse, my Lighthouse,  
I will trust the promise, 
you will carry me safe to shore… 
  
I won't fear what tomorrow brings, 
with each morning I'll rise and sing. 

My God's love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea. 
You are the peace in my troubled sea. 
 
You are my light,  
my Lighthouse, my Lighthouse 
shining in the darkness, I will follow you.  
My Lighthouse, my Lighthouse,  
I will trust the promise, 
you will carry me safe to shore…  
  

Fire before us, you're the brightest, 
you will lead us through the storms… 
 
My Lighthouse, my Lighthouse, 
shining in the darkness, I will follow you.  
My Lighthouse, my Lighthouse, 
I will trust the promise. 
You will carry me safe to shore… 

 
DOOP EN GELOOFSBELIJDENIS 

 

Hoe we ons hebben voorbereid 
 
Een verwoording van ons geloof 
 
De doop van Nicole 
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Belijdenis 
 

Geloof je in God de Vader,  

de Schepper van hemel en aarde? 
 
Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon, 

   onze gekruisigde en opgestane Heer? 
 
Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, 

   die ons leven nieuw maakt? 
 
En wil je actief meedoen in de gemeente van Christus, 

  die samenkomt rondom Schrift en Tafel? 
 En meegaan, in geloof, hoop en liefde, 
 Gods Koninkrijk tegemoet? 

 
Nicolette Johanna (Nicole) van de Lagemaat – van den Brink 
en Jochem Jan (Jochem) Veldhuis geven hun ja-woord en 
ontvangen de zegen van de Heer 
 
Zang: De kracht van uw liefde (Opwekking 488) 
 
Heer, ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij. 
Als ik u ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.  
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend: 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
  
Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast… 
 
Felicitatie 
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Zang: "Dank U, Vader" 
 
Mijn Vader, dank U wel, dat U steeds bij me bent, 

dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 
mijn Vader, dank U wel! 
 
Ik dank U dat uw Hand mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost die U mij geeft in mijn onzekerheid, 
mijn Vader, dank U wel! 
 
Mijn woorden schieten vaak zo veel te kort, o Heer, 
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer, 
'k ervaar uw grote liefde, ja, steeds meer en meer, 
mijn Vader, dank U wel! 
 

GEDACHTENIS 
 
Wij gedenken Jan Otto Gunther 
 

13 juli 1931 Wageningen 10 mei 2021 
 
Muziek: Nader, mijn God, bij U 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
(de gebedswoorden worden uitgesproken door Nicole,  
Jochem en ds. Ton)  
 
Collectedoelen 
 
Slotzang: lied 675 vers 1 en 2 – Geest van hierboven 
       
Uitzending en zegen 

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
Moge je de wind in de rug hebben. 
Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
Moge de regen vallen zacht op je velden. 
En totdat wij elkaar ontmoeten:  
Moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 
 


