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Zondag 2 mei 2021 

om 10.00 uur 

 
 Kerk van de Eenheid in Christus te Son  

 

 

 

Muziek 
 

Voorbereiding 

 

Aanvangswoord 

Vandaag is het de vijfde zondag van Pasen, met de prachtige naam 

‘zingt!’. Dat is naar Psalm 98, de psalm voor deze zondag. ‘Zingt’ lijkt 

nu een ongepaste naam. We mogen immers niet zingen. U thuis wel. 

Gelukkig kunnen we ook van binnen zingen. Het mag vanmorgen in 

ons zingen. 

Het rooster brengt ons opnieuw bij een ‘Ik ben’-woord uit Johannes. 

Nu: ‘Ik ben de ware, betrouwbare wijnstok.’ En wij mogen onszelf 
zien als ranken die onlosmakelijk verbonden zijn met de wijnstok. 

Nog altijd zijn we op afstand, maar wel diep met elkaar verbonden.  

Daarom onsteken we nu ons licht aan de kaars van Pasen. 
 

Aansteken van de kaarsen op tafel 
  

Intochtslied: Ps. 98c gesproken bij pianospel  
 

1. Bergen kunnen het 

door het ruisen van duizend bomen in bossen: 

roepen en zingen ter ere van de Heer. 
Zij zijn de echo van Gods naam, 

de echo van Gods naam. 

 

2. Zeeën kunnen het 

door het bruisend geluid van golven in de branding: 

juichen en swingen ter ere van de Heer.  

Zij zijn de echo van Gods naam, 

de echo van Gods naam. 

 

Mensen kunnen het 
tot het uiterste eind van heel onze aarde: 

dansen en springen ter ere van de Heer. 

Wij zijn de echo van Gods naam, 

de echo van Gods naam. 
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Bemoediging en drempelgebed 
 

Wij zijn gekomen  

om hier samen te vieren  

wat ons leven mag kleuren: 

beeld van U te zijn. 

Leer ons in U te blijven. 
Amen 

 

Lied: 98:1 gelezen en gespeeld 

 

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. 

 

Kyrië-gebed 
 

Kyrie – (gesproken) 

Heer, ontferm u.              A: Heer, ontferm u 

Christus, ontferm u.         A: Christus, ontferm u. 

Heer, ontferm u over ons. A: Heer, ontferm u over ons.  

 

Glorialied: 274: 3 gesproken bij pianospel 
 

3. Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan.  
 

RONDOM DE BIJBEL 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste lezing: Deuteronomium 4 vers 32 en 40 
 

 

Evangelielezing:  Johannes 15 vers 1-8 
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Acclamatie 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 

o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 
 

Overdenking  

 

Muziek 
 

Lied 833 (in oorspronkelijke vertaling) 

Neem mij aan zoals ik ben, 

zuiver uit wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. 

 

Toelichting op de collecte 

 

Collectedoel: Dagvoorziening “de Steenuijl” 

Rekeningnummer: NL92 RABO 0180 7006 69 
 

De bankgegevens voor uw collecte vindt u in de orde van Dienst en in 

de Nieuwsbrief. Of u kunt uw gift opnemen in het maandbedrag dat 

de diaconie over de collectedoelen verdeelt.  

 

Voorbeden, stil gebed afgesloten met: 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 
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Slotlied: 653 vers 1,5,7    gelezen en gespeeld 

 
1. U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

7. O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

Zegen 

 

Amen 

 

 


