Zondag 2 mei 2021

Zondag Cantate
Deze zondag is de vijfde zondag van Pasen, zondag Cantate. Cantate
betekent: “Zingt!” naar het eerste vers van Psalm 98:1: “Zing voor de
Heer een nieuw lied”. In het Evangelie dat we deze zondag lezen gaat
het over de wijnstok en de ranken (Johannes 15 : 1-8). Zo wordt de
verbinding beschreven tussen Christus en zijn leerlingen, op weg naar
Pinksteren.
voorganger:

ds. T. de Boer, Leusden

organist:

dhr. Ron van Halen

zanggroep:

mw. C. Hanemaayer, mw. L. Verduijn,
dhr. en mw. Zuidema

koster:

dhr. Peter van Marion

1

Woord van welkom
Aanvangslied: psalm 98 : 1 en 2
Stil gebed, onze hulp en groet
Klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen
Smeekgebed
Loflied: 283: 1,2,3,4,5
Gebed voor de opening van de Bijbel
1e lezing uit de Bijbel: Deuteronomium 4 : 32-40
Zingen: lied 314: 1,2,3
2e Lezing: Johannes 15 : 1-8
Zingen: lied 653 : 1, 5 en 7
Verkondiging
Meditatief moment met orgelspel
Zingen: lied 871: 1,2,3,4
De eerste collecte is bestemd voor PKN: Jong Protestant:
Kerk als thuisplek voor jongeren.
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van PKN, ontwikkelt
materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers om jongeren te
laten zien en voelen dat ze een plek hebben in de kerk.
Van harte bij u aanbevolen!
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de kerk
Dankgebed en voorbeden
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Slotlied: 655: 1,2,3,4,5
Zegen, afgesloten door het 3x gezongen ‘Amen’
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Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad
Bloemen
De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mevrouw
A. Baalnergen-van der Wiel, Briggemandreef 7, die afgelopen
vrijdag haar 92e verjaardag mocht vieren.
Vieringen
Op 9 mei gaat ds. A.J.P.W. van der Wal voor, op deze zondag vieren
we het Heilig Avondmaal.
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is er een gezamenlijke dienst
in de Welkomkerk, voorganger ds. W. Quak.
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