
 
Zondag 16 mei 2021 

zevende 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: ‘Mijn licht, mijn heil is Hij’:  
Psalm 27: 1 en 4 
 
1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
                
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 
 
   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 
 
Schriftlezingen: Exodus 19, 1-11 

Joh. 17, 20-26 
 
Acclamatie: ‘Halleluja’: lied 640f 
 
Halleluja! 
Hoor mij, God, ik roep, 
verberg U niet voor mij. 
Halleluja! 
 
Overweging 
 
Muziek  
 
Lied: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen in de ruimte 
en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken 
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht, 
op eigen kracht. 
 

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: ‘Lof zij de Heer’: lied 868: 1, 2 en 5 
 
 

1.Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 
namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
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. Joep Dubbink, Uithoorn 
Organist:  Simon Drost 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen  
Koster:  Hans Nobels 
Coördinator: Céline Jumelet 
Zangers: Rianne de Vries, Diana Doornekamp, Mari van 
den Burg en John Breugem  
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Ad Ritmeester 
 
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en de 
Eredienst.  Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
de rugtasactie van de stichting Gave. 

 
 


