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Gezamenlijke viering van wijkgemeente Rondom de Cunerakerk 
en Ontmoetingskerk, in warme verbondenheid met de 
bewoners van Zideris, die via livestream meedoen. 
 

Ontmoetingskerk 13 mei 2021 Hemelvaartsdag 10.00 uur 



Welkom  
 

Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen…  
 

Dank u voor deze nieuwe morgen 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

Dank U voor alle goede vrienden 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 

Dank U, voor alle bloemengeuren. 
Dank U voor ieder klein geluk. 
dank U voor alle held’re kleuren 
dank U voor muziek. 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
 

Lied 231: vers 1   Wij knielen voor uw zetel neer… 
                             (Liedboek vd Kerken 1973) 
 

We lezen psalm 47, en kijken dan naar:  
Dit is de dag die de Heer ons geeft… 
Dit is de dag die de Heer ons geeft (met tekst) - YouTube 
 

Gebed 
 

Lezing: Lucas 24 vers 49-53  (door Heleen Timmerman) 
 

Zingen lied 663:  Al heeft Hij ons verlaten… 
 

Lezing: Efeziers 1 vers 15-23 
 

We luisteren naar:  Breng ons samen…  (Hemelhoog lied 391) 
Nederland Zingt: Breng ons samen - YouTube 
 

Overweging 
 

Lied:  Jezus, hoop voor de volken…  
          gezongen door het Dutch Multicultural  
          Virtual Choir 
                    Dutch Multicultural Virtual Choir - Jezus, hoop van de volken - YouTube 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9G0FlVbC3A
https://www.youtube.com/watch?v=HB1H2nU80RQ
https://www.youtube.com/watch?v=9VTwEaHCJ9I


Gebeden, stil gebed, gezongen onze Vader  (EB lied 466) 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede 
op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij aan anderen vergeven; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, in eeuwigheid, Amen. 
 

Collectedoel: 
De Diaconale collecte is voor; Jeugdwerk / JOP 
JOP is de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland. JOP wil bouwen aan een kerk van en voor mensen 
van alle leeftijden. JOP doet dat door materiaal te ontwikkelen 
en ondersteuning te bieden aan iedereen die betrokken is bij 
jeugdwerk in de kerk. Zodat uiteindelijk elk kind en iedere 
jongere zich door God geliefd weet. 
 

Slotlied: In Christus is nog west, noch oost… ( NLB 969) 
 

In Christus is noch west, noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 

Tot ieder hart dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 
 

Zegen, met gezongen amen. 
 


