
 
Zondag 2 mei 2021 

vijfde zondag van Pasen 

 
Muziek 

 allen gaan staan 
 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen, 
allen zegen ook ons met uw licht! 
 
Openingslied: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’: 
lied 98: 1 
 

1.Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrie e-leison, 
Kyrie e-leison 
 
Gloria: ‘Zolang wij ademhalen’: lied 657:  1 en 3 
 

1.Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 

de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Johannes 15, 1-8 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339 C 
 
U komt de lof toe, 
U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Overweging 
 
Muziek  
 
Thema: verbondenheid helpt je de angst voorbij. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Kom, adem ons open’  
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Kom ,adem ons open, 
Kom, adem ons open, 
adem ons open. 
 
Onze Vader, die in de hemel 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 
zoals ook wij onze schuldenaars 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 
in eeuwigheid. Amen. 

  allen gaan staan 
 
Slotlied: ‘God, schenk ons de kracht’: lied 418:  1 en 2 
 
1.God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 



naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
Zegen 
 
Amen 
 
 

  allen gaan zitten 
Muziek 
 
(Na de muziek kunnen de mensen in de kuil de kerkzaal 
via de hoofdingang verlaten. De mensen op de 
verhoging kunnen via de nooduitgang aan de 
zuidoostzijde vertrekken.) 

 
De collectes zijn voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken en voor de Eredienst.  Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor de rugtasactie van de 
stichting Gave. 
 
Meer informatie over collectes en kaarten vindt u in de 
Nieuwsbrief. 


