
 
Zondag 9 mei 2021 

zesde 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: ‘De dag gaat open voor het woord des 
Heren’: lied 217 
 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrie e-leison, 
Kyrie e-leison. 
 
Gloria: ‘Alle eer en alle glorie’: lied 305 
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

de heilige Schrift 
 
Epistellezing: Efeziers 3, 14-21 
 
Lied: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’: lied 
976: 1 en 2 
 

1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Evangelielezing: Joh. 13, 31-35 
 
Lied 976: 3 
 
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 
Overweging 
 
Muziek  
 

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: ‘Jezus roep hier mensen samen’:  
lied 975: 1 en 3 
 

1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
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.) 

 
Voorganger: ds. René Rosmolen, Hoogland 
Organist:  Tjalling Roosjen 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: William Bouw 
Koster: Nico Peer 
Coördinator: Harry van der Klok 
Zangers: Jeannette van Driel, Annie Hanse, Harmen 
Lanser, Marius Gort 
Beeld: Joke van der Klok/Celine van de Heuvel 
Geluid: Fokke van der Veer 
 

Collectes 
De collectes zijn voor de Stichting Moederzorg en het 
Pastoraat.  Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
de rugtasactie van de stichting Gave. 
 
Meer informatie over collectes en kaarten vindt u in de 
nieuwsbrief. 


