
15 mei 2022          Vijfde zondag van Pasen 
 

Zangdienst op zondag Cantate 
 
 
voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk diaken: Fiep Bouwer 
organist: Cees van den Poel lector en koster: Marius Knijff 
ouderling: Ab van den Broek 
 
N.B.: De luisteraars in de Kuijer hebben deze zondag om 11.00 uur een oecumenische dienst in 
de grote zaal met als voorganger ds. Hanneke Keur, de Geestelijk Verzorger van de Kuijer en 
Horstwaarde. 

orgelspel 
Welkom 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de nieuwe Paaskaars en we gaan staan. 
 
Intochtslied: We kiezen er één uit het liedboekdeel “Morgen” (lied 204-224) 
 
Bemoediging 

Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
Die licht brengt in ons leven. 

Ja , waarlijk, er wordt opgestaan! 
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
 

Drempelgebed 
    O God, keer u om naar ons toe 
   en doe ons weer leven met hart en ziel. 
    Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
   en geef ons uw heil. 
    O Heer, hoor ons gebed 
   en laat ons geroep tot u komen. Amen 
 
We kiezen een lied uit het liedboekdeel “Aanvang” (lied 271-290) 
 
Kyrie en Gloria (lied 299-309) 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 

Gebed 
 

lezing: Exodus 14, vers 26 t/m 15., vers 21 
 
zingen: een Psalm 
 
lezing: Handelingen 16, vers 25 t/m 34 
 
zingen: Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht  -  lied 657 
 
 Overdenking 
 
       orgelspel 
 DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 
 “Roept u maar” 
Voorbeden telkens besloten met: 



Stil gebed 
 
Onze Vader 
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. 
 
Slotlied naar keuze 
 
 Zegen 
 
 allen:  
 
 
  

orgelspel 
 

De deurcollecte is voor Kerk in Actie Binnenland  - Op adem komen in de Glind. 
Uw gift kan ook worden overgemaakt op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
Utrecht, o.v.v. Op adem komen in de Glind. 
 
De inzameling voor ons eigen kerkenwerk kan worden overgemaakt op het 
rekeningnummer van onze gemeente: NL83 RABO 0373 7455 75. 
 

Nieuw is dat ook via onderstaande QR-code een bedrag voor de kerkcollecte 
kan worden overgemaakt. Dat kan met een algemene QR-code scanner. 

 
 


