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Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 

 
 
 

Jij hebt geluk ! 

                                 

 
 
 
 
voorganger: ds Inge de Jong – Baerends 
mmv de Band:  Merijn Bosman, Gerdien Brunsveld, André Roseboom, 
                       Rob de Bruin, Andries de Vries, Jan Teunissen van Manen 
en met Joiners: Anne , Lisanne, Vera en Veerle olv Linda en Arjan 
en oud – Joiners: Lieke, Rozemarijn en Amber 
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Welkom  
 
De Band speelt:  Ik zal er zijn  - SELA 
 
God groet ons, wij groeten elkaar 
 
Je bent een kind van God 
 
Gebed   
 
We luisteren naar ‘’Everything I could want ‘   Hillsong   

 
've seen the world a couple times by now    Ik heb de wereld nu een paar keer gezien 

We're all the same                                     We zijn allemaal hetzelfde 
People wishin' what they've got away          Mensen wensen wat ze hebben gekregen 

We need a change                                     we hebben echter verandering nodig 
Are we lookin' in the wrong place?              Kijken we op de verkeerde plaats? 

Finding meaning in the wrong names          We vinden betekenis in verkeerde namen 
If I'm being honest with myself                  als ik eerlijk ben naar mezelf. 

All the fame and all the faces                     Alle roem en alle gezichten 
All the fake congratulations                       al de niet gemeende felicitaties 

Buying stuff to fill the spaces                     Spullen kopend om de ruimte te vullen 
Is it ever enough?                                     Is het ooit genoeg? 

When it never could be                              Terwijl je het natuurlijk echt niet wilt 
To gain all the world                                  dat je de hele wereld wint 

But never be free                                      maar nooit vrij zult zijn. 

 
So we say                                                 Daarom zeggen wij: 

what's the use comparin'                            wat heeft het voor zin om te vergelijken 
Worryin' and stressin'                                 je zorgen te maken en te stressen 

Keepin' up with everyone                            mee te doen met iedereen 
When tryna be somebody                           terwijl je probeert iemand te zijn. 

Perfect Love reminds me                            De echte liefde herinnert me er aan 
That I've got everythin' I could want     dat ik alles al heb want ik zou kunnen wensen 

Ooh, oh-oh-oh-oh-oh 
Oh-oh-oh-oh-oh… 

                                                     Daarom zeggen we: Wat heeft het voor zin… bis 
 

Jesus, you are all that I want                    Jezus, U bent alles wat ik wil. 
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We lezen uit de Bijbel een paar verzen uit het boek Prediker  
 
Wie graag rijk wil zijn, heeft nooit genoeg. 
Wie veel heeft, wil steeds meer hebben. 
Ook dat is allemaal zinloos. 
Als iemand rijk wordt, willen steeds meer mensen iets van hem hebben. 
En degene die rijk is, kan alleen maar toekijken. 
Hij heeft niets meer aan zijn bezit.  ( Pred. 5: 9-10) 
 
Mensen werken hard om te kunnen eten. 
Maar ze zijn niet tevreden en willen steeds meer. 
Wat heb je eraan wijs te zijn? 
Wijsheid geeft niet meer voordeel dan dwaasheid. 

Stel dat je precies weet hoe je met mensen moet omgaan. 
Als je arm bent, heb je daar niets aan. 
Je kunt beter tevreden zijn met wat je hebt, 
dan verlangen naar wat je nog niet hebt. 
Want ook dat is zinloos, en je bereikt er niets mee.  ( 6: 7-9) 
 
 
 
Vera leest wat Jezus ons heeft gezegd:  Joh 15: 9-11 
 

Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. 
Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. 
Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn 
liefde heeft mij altijd geleid. 
Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde 
voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. 
 
We luisteren naar “de Heer is mijn Herder’ – SELA 
 
Hoe verliep jouw leven tot nu toe? Anne en Lisanne vertellen. 

 
Oefening voor thuis, later op de dag of in de week: 
 
Teken op een vel A4 in de breedte een lange lijn. Schrijf daar de 
belangrijke dingen die gebeurden. Pak dan een kleurtje: hoe voelde je je 
toen? Pak nu nog een andere kleur: hoe dicht was God bij jou zo door je 
leven heen? 
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Gedicht: Voetstappen in het zand 
 
Ik droomde eens en zie 
ik liep aan ’t strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, 
de Heer liep aan mijn hand. 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
k zei toen “Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van mijn pad..” 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen; 
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen…”                       – Mary Stevenson 
 

We luisteren naar het lied: Fine, fine life  ( For King and Country) 
kern: Het leven is mooi, vergeet dat niet. Kijk een beetje met humor 
         en zie hoe Jezus het leven oppakte en ons voorging in geloof 
 
Amber laat een video zien die ze maakte rondom het thema 
 
De Band speelt en zingt: Ten thousand reasons 

De essentie is dit: 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
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Vera maakt de overstap – welkom bij Join! 
 
We gaan samen bidden…..  
 
Aandacht voor het delen met elkaar: collecte ! 
 
De Band zingt :  Gebed om zegen lied  - lied 473 Hemelhoog 
 
Zegen, en gezongen ‘amen’ ( gespeeld door de Band,  
                                                 en ja, klap maar! ) 
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