
 

Zondag 2 mei 2021 

Ontmoetingskerk 

10.00 uur 
 

Zondag Cantate! 

     Zondag Zingt! 
 

Een zondag van gedenken en vieren 
 

 
 

voorganger  : ds. Ton van Vliet 
orgel, vleugel  : Rudolf van Tilborg  
zang    : Trudy Hekman, Ben Hartman en 

  Freek Bouman 
beeld en geluid : Robbert van Oostenbruggen en 

  David Bosman 
ouderling   : Arie Verhoef 

diaken   : Annie van Tilborg 
koster   : Gijs van Wijk    
lector   : Ben Hartman    
 



Orgelspel 
 
Zang: Laudate Dominum (Taizé) 
 

 
We verstillen… 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Zang: lied 655 vers 1, 2 en 4 
Zing voor de Heer een nieuw gezang 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v.  Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
a.  Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
v.  Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
a.  Ons heil is in de naam van God de Heer, 
v.   die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. 
       (tekst van lied 124 vers 4) 
 
v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze Heer. 
a.  Zijn vrede ook met jou! 

Amen. 
 
v.    Heer onze God… 
 door Jezus Christus, onze Heer. 
a     Amen. 



Inleiding op de viering 
 
Gebed om ontferming  
Dit gebed wordt afgesloten met een gezongen 
‘Kyrie eleison’: 

 
 

Glorialied: gezang 464 vers 1 (Liedboek voor de kerken) 
 

Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 

in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren 
die de zijnen niet vergeet. 

 
Moment met de kinderen 
  
Muziek: Hoor de vogels zingen weer 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing: Deuteronomium 4 vers 32 – 40   
 
Lezing: Johannes 15 vers 1–8  
 
Zang: lied 653 vers 5 en 7    
Gij zijt de wijnstok van het leven 

 



 
 
Overweging 
 
Muziek: Freedom – Pharrell Williams 
 
Collectedoelen 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader 
  
Zang: lied 315 vers 1 en 2 
Heb dank, o God van alle leven 
  
Uitzending en zegen 
 
Zang: lied 708 vers 1 en 6 
Wilhelmus van Nassouwe 

 
 

 

 


