
 

 

ZONDAG 9 mei 2021 

Ontmoetingskerk Rhenen 

10.00 uur 

Voorganger:    Mevr. W.J. Doornenbal, Veenendaal 

Muzikale begeleiding:  Eric Voet(orgel),  

Renske van Velsen(piano) en  

Julia van Velsen(viola da gamba) 

Zang:    Suzan Dees, Wilma Olie en  

Gerrit Tiggelaar 

Beeld en geluid:  Peter Eijgenraam,  

Robbert van Oostenbrugge en  

Aart v.d. Marel 

Ouderling:   Anne Sjoerd Hoekstra 

Diaken:    Bea Kaper 

Koster:    Stella Roos 

Lector:    Liesbeth v.d. Berg 

Blijf in mijn liefde 



 

 

Moment van verstilling 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied: lied 865 vers 1+2                                              

Komt nu met zang van zoete tonen                          (staande)  

[Piano en gamba] 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 

a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 

    Amen. 

v. Genade, licht en vrede, voor ons allemaal.  

a. Wij danken God.  

 

v. Heer onze God… 

    …door Jezus Christus onze Heer. 

a. Amen.                                 (we gaan weer zitten) 

 

Zingen: lied 133 vers 1                                                          

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 

[Orgel] 

Gebed om ontferming 

Zingen: lied 1005 vers 1+2                                             

Longing for light, we wait in darkness (Engelse versie) 

[Piano en gamba] 

Kinderpraatje 



 

 

 

Muziekstuk door Renske en Julia  

(Händel: Sonate Allegro in C Major) 

Gebed van de zondag 
 

Lezing: Johannes 15: vers 9-17 
 

Zingen: lied 838 vers 1+2 
O, Grote God die liefde zijt 
 

[Orgel] 
 

Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 

Zingen: Sela vers 1+2                                                        

Breng ons samen 

[Piano en Gamba] 

 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
Verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Dankgebed, voorbeden, afsluiten met het Onze Vader 

 



 

 

Slotlied: lied 793 vers 1+3                                                   

Bron van liefde, licht en leven                                       (staande) 

[Orgel, piano en gamba] 

Uitzending en zegen 

 

Gezongen: Amen, amen, amen  
 

[Orgel] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


