
 
Zondag 1 mei 2022 

 derde 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 Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Nu triomfeert de Zoon van God’:  
lied 622: 1, 5 en 6  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, ingeleid en afgesloten door: ‘Laat ons 
bidden uit gemis’, 1 (t. Joke Ribbers, m. Willem Vogel; 
Tussentijds 16) 
 
Laat ons bidden uit gemis 
tot de God die liefde is 
en Hem om ontferming smeken, 
want het lijden is zo groot 
en Hem vragen recht te spreken, 
want de wereld is in nood. 
 
Gloria:  ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’:  
lied 412: 1 en 2  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
Profetenlezing: Jesaja 61, 1-3  
 
Lied: ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’: lied 176: 1 en 6 

 
Evangelielezing: Johannes 21, 1-14 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’: lied 339a 

 
Overweging 

Muziek 
 
Lied: ‘Terwijl wij Hem bewenen’: lied  644  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
allen 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: ‘Heb dank, o God van alle leven’: lied 315 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
Amen 
 

     allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 

 
 
 Voorganger: ds. Jean J. Suurmond, Amersfoort 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten  
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Lector: Irene de Vries 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Koster: Hans Nobels 



Welkom: Céline Jumelet 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Beeld: José van Dasselaar 
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel Stoffelsen 
 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en de Eredienst. 
De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting 
Oekraïne heeft hulp nodig. 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes vindt 
u in de nieuwsbrief. 
 


