
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN KRING VIERING 
                     Zondag 27 februari 2022 
          
 

                                                   
THEMA: ‘Klerenzooi’ 

                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorgangers: Willem Olierook en Rosanne Hofman 
Muziek: Kleinkoor van Pur Sang 

----------  
 

GELOOFSGEMEENSCHAP 

DE DRIE RANKEN 



 

• Zingen: ‘Zomaar een ruimte’ met thema-couplet 

 

Kring om te zoeken, tijd om te stillen, 
Uur om te roepen ‘waar ben Jij God’! 
Om wat er pijn doet, toch niet verkillen:  
Warmte verrijkt je; liefde jouw lot. 
 
Zomaar wat mensen, kijk eens: hun kleding 
kleurt ’t samen vieren, kleurt ook dit huis. 
Of je een jurk draagt, een pak met stropdas, 
jeans of een rokje: voel je hier thuis! 
 
Woorden van leven: laat het beginnen 
Vrede voor mensen, lichtend geheim 
Wil ons bewonen, val bij ons binnen 
Wij willen eind’lijk;  God's mensen zijn. 
 

• Openingswoord en aansteken paaskaars 

• Stiltemoment gevolgd door Openingstekst  

• Zingen: ‘I have a dream’ 

I have a dream for all humanity, 
 (Ik heb een droom voor heel de mensheid) 
That we may know truth and dignity: 
 (Dat we waarheid en waardigheid mogen kennen)  
That peace on earth becomes reality, 
 (Dat vrede op aarde werkelijkheid wordt) 
And that one day we”ll stand arm in arm, hand in hand; 
 (En dat we op een dag arm in arm, hand in hand zullen staan) 
I have a dream, a dream for all the people in the world; 



 

 (Ik heb een droom, een droom voor alle mensen in de wereld) 
That peace hope and freedom shall ring. 
 (Dat vrede, hoop en vrijheid zal klinken) 
Yes, I have a dream. 
 (Ja, ik heb een droom) 
 
I have a dream, a dream for all mankind, 
 (I he been droom, een droom voor de hele mensheid) 
That we may come to a place in time. 
 (Dat we op een plek in de tijd zullen komen) 
When we will know that true peace of mind 
 (Waar we die echte gemoedsrust zullen kennen) 
That comes when we share, when we learn how to care. 
 (Die komt wanneer we delen, wanneer we leren om te zorgen) 
I have a dream, a dream for all the people in the world; 
 (Ik heb een droom, een droom voor alle mensen in de wereld) 
That peace, hope and freedom shall ring. 
 (Dat vrede, hoop en vrijheid zullen klinken) 
I have a dream. I dream that all nations shall celebrate, 
 (Ik heb een droom. Ik droom dat alle naties zullen vieren) 
That ev’ry trace of fear will be gone. 
 (Dat elk spoor van angst verdwenen zal zijn) 
That we will join our voices in unity and sing freedom’s song. 

(Dat we onze stemmen in eenheid zullen verenigen en het lied 
van de vrijheid zullen zingen) 

I have a dream, a dream for ev’ry-one, 
 (Ik heb een droom, een droom voor iedereen) 
That hope will shine like the morning star, 
 (Dat hoop zal schijnen als de morgenster) 
And with the day that has just begun, 
 (En dat op de dag die net begonnen is) 
We may come to embrace the entire human race! 
 (we de hele mensheid zullen omarmen) 
I have a dream for all the people in the world: 
 (Ik heb een droom voor alle mensen in de wereld) 
That peace, hope and freedom shall ring. 
 (Dat vrede, hoop en vrijheid zullen klinken) 
I have a dream. 
 (Ik heb een droom) 
I have a dream. 
 (Ik heb een droom) 

 
• Stel! – een quiz  

• Luisterlied over Lie – door Willem en Charlotte  

• Lezing: Mattheus 6: 25-34    

• Moet je weten gevolgd door instrumentaal  



 

• Zingen: ‘Tafel der armen’ 

 



 

• Moet je doen -  een slinger van kleding 

• Zingen Taizélied (bij herhaling): Beati voi poveri 

 

• Gebeden bij de kandelaar, afgewisseld door acclamatie ‘Heer 

ontferm U’, afgesloten met het, staande, zingen van ‘Onze vader 

verborgen’ 

 

 
(Lied gaat verder op volgende pagina) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

• Aandacht voor de collecte via de appostel app of naar NL29 

RABO 0118 720 937 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Apeldoorn, o.v.v.

A. De diaconale collecte is bestemd voor De Sleutel. 
B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap 

De Drie Ranken. 
C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de 

wijkkas. 
 
 

• Moet je zien 

• Slotlied ‘Prayer’ 

In these moments when you’re so close, in these moments we share. 
(In de momenten wanneer je zo dichtbij bent, in die momenten 
delen we) 

I wish I was home, never be alone, only ‘cause You were there. 
 (Ik wou dat ik thuis was, nooit alleen, omdat jij daar zou zijn) 

 
When I hear voices, of a few children, out of tune perhaps a bit; 

(Als ik stemmen hoor van een paar kinderen, misschien een 
beetje vals) 

Then I am touched Lord, by your Spirit, only to You I say: 
 (Dan ben ik geraakt Heer, door uw Geest, alleen tot U zeg ik) 
 
Refrein: 
You’re my Jesus, you’re my friend; 
 (u bent mijn Jezus, u bent mijn vriend) 
The beginning and the End. 
 (Het begin en het einde) 
 
I feel happy, like the children, when I watch them play; 
 (Ik voel me gelukkig, net als kinderen wanneer ik ze zie spelen) 
I can sing Lord, feels like spring, Lord, only to You I say:  

(Ik kan zingen Heer, het voelt als lente, Heer, alleen tot u zeg 
ik) 

 
Refrein 
 
When I go wrong, hold me close, keep an eye on me;  
 (Als ik verkeerd ga, houd me dan vast, houd me in de gaten) 
fill me, teach me, send me! 
 (vul mij, leer mij, stuur mij!) 
 
Refrein 

• Zegen 



 

 


