VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

2 mei 2021

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

Drempelgebed: Heer, wij proberen stevig te staan,
en leven toch zo vaak in onzekerheid,
wij zoeken naar woorden en wegen,
soms vol goede moed en soms in paniek.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest. Amen.

Cantate ('Zingt!')

Aanvangslied: psalm 98c
Groet
Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U
Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 657, 1 en 2

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen

DE SCHRIFTEN
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Elsje Braam
Nettie Boon
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

Brieflezing: 1 Johannes 3: 18 - 24
18

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar
waarachtig, met daden. 19Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en
kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20En zelfs als ons hart ons
aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21Geliefde broeders en
2

zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God
wenden 22en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn
geboden houden en doen wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de
naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft
opgedragen. 24Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem.
Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Na de woorden 'zo bidden wij' kinkt de gezongen responsie:

Lied: 656 (als evangelielezing)
Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Collecten: Gecombineerde collecte voor Het Inloophuis, (60%) en voor de
kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

Preek

978: 1, 3 en 4

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Johannes 15: 1-8
1
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij
bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie
gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als
jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie
in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

De tafelkaarsen worden gedoofd

Hierna zingen wij lied 708: 1 en 6
Orgelspel
* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 2 mei 2021

Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 811

"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat
kon werken in vrijheid."
Albert Einstein
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