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Huis 

Een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen. Een huis biedt 
bescherming.  Een huis dat tegelijk een thuis is, is van 
levensbelang voor ons persoonlijk geluk. Het vormt de basis 
voor een stabiel leven. Een thuis is zowel de plek van waaruit 
mensen de wereld verkennen als de schuilplaats waar mensen 
rust vinden en zichzelf kunnen zijn. Thuisvoelen is  daar zijn 
waar je welkom en veilig bent. 

Spreken over thuis en thuisvoelen kan verschillen. Sommige 
mensen wonen in een omgeving die niet als een thuis 

aanvoelt. Bijvoorbeeld als je noodgedwongen je eigen huis hebt moeten verlaten om ergens 
anders te wonen. Anderen hebben niet eens een huis. Weer anderen, van wie de ouders uit 
elkaar zijn, hebben misschien hun oorspronkelijke 
thuis moeten opgeven en moeten nu een thuisgevoel 
vinden op twee verschillende plaatsen. Soms is het 
huis waar je woont, niet veilig: er is geen liefde. Thuis, 
wat kun je daar dan naar verlangen. 

 

Voor mensen die geloven  

kan thuiskomen ook 
betekenen:  
je geborgen weten bij God  
als aan je  
aardse leven  
een einde is gekomen. 

 

De Ontmoetingskerk, huis van God voor mensen 

De kerk wordt ook wel huis van God genoemd. In Lelystad werd er in de beginjaren op allerlei 
plekken samengekomen om God en elkaar te ontmoeten.  Vijftig jaar geleden werd de 
Ontmoetingskerk gebouwd. Al zoveel jaren is er in dit gebouw gevierd, gebeden, geloofd en 
getwijfeld. Getrouwd, gedoopt, gerouwd. Mensen zijn gekomen en gegaan. Er is gebakkeleid en 

Thuiskomen 
Dat je huis je mag verwelkomen. 
Dat het een plaats mag zijn van beschutting, 
van vriendelijkheid, van gastvrijheid. 
Een wenkende lamp in het donker. 
Onderdak voor vragen, lachen en dromen. 
Plek van stilte, helen en genezen. 
Een veilige plaats voor vreugde en tranen. 
Een thuis, vervuld van God. 
 

50 jaar Ontmoetingskerk: 

feest op 29, 30 en 31 oktober 
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vrede gesloten. Er is muziek gemaakt en gezongen. Er is stilgestaan en er zijn plannen gemaakt en 
uitgevoerd. Zoveel gebeurd en gedaan in 50 jaar. Te veel om op te noemen.  

Dit staat er op de website www.pg-lelystad.nl:  

De Ontmoetingskerk is een plek waar je God kan 
ontmoeten. Het is een plek om vrienden te maken, 
levensvragen te stellen, plezier te maken, lief en leed te 
delen. We zijn een kerk met de blik naar buiten gericht. 
Een kerk die midden in de stad staat. Wij delen Gods 
liefde graag met jou. Bij ons mag je vragen stellen, 
twijfelen, zoekende zijn. Onze kerk is er om rust te 
vinden, inspiratie te krijgen, gedachten te delen. 

 

Als God ons thuis brengt  
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen". 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 
(naar lied 126a, Vijftig Psalmen) 

 

ZEGEN 

Over onze harten, over onze huizen,  
de zegen van God 
In ons komen en ons gaan, 
de vrede van God 
In ons leven, in ons geloven,  
de liefde van God 
Aan ons eind en nieuw beginnen,  
de barmhartigheid van God  
om ons te ontvangen  
en thuis te brengen. Amen.   Alle goeds toegewenst, Marjolen Veerbeek 

Welkom in de kerk 

Dit is een huis waar de deur openstaat, 

waar zoekers en zieners, genood of gekomen 

hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 

waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 

de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 

 

Dit is een huis, waar gemeenschap bestaat, 

waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 

om uiting te geven aan waar zij van dromen, 

waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 

die nooit meer, door niemand zich inperken laat. 

(Margryt Poortstra)  


