
Orde van dienst zondag 2 mei 2021 – PG Lekkerkerk (GoJ-kerk) – 10:00 uur 
 

Voor aanvang van de dienst kunt u thuis zelf een kaars neerzetten die u aansteekt op het moment dat de 

voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
 

Thema: Vraag maar en het zal gebeuren 

Organist: Richard den Ouden 

Cantor: Sarah Berghuis 

 

Mededelingen 

 

Luisteren naar aanvangslied Lied 98: 1, 2 en 4 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rCD492UlQ0s 
 

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. 
 

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 

   Hij heeft in goedertierenheid, 

   naar de belofte eens gegeven, 

   het huis van Israël bevrijd. 

   Zijn volk is veilig in zijn handen. 

   Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

   Zo werd tot in de verste landen 

   het heil van onze God aanschouwd. 
 

4 Laat alle zeeën, alle landen 

   Hem prijzen met een blij geluid. 

   Rivieren klappen in de handen, 

   de bergen jubelen het uit. 

   Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

   Hij komt, o volken wees verblijd, 

   Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

   zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed 

 

Luisteren naar Lied 150: 1 (cantor) 
 

1 Loof God, loof Hem overal. 

   Loof de koning van 't heelal 

   om zijn wonderbare macht, 

   om de heerlijkheid en kracht 

   van zijn naam en eeuwig wezen. 

   Loof de daden, groot en goed, 

   die Hij triomferend doet. 

   Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCD492UlQ0s


Moment met de kinderen 

 

Luisteren naar Hij is groot en geweldig  

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=J9vJSkBE2S4 
 

1 God heeft ons Zijn woord gegeven 

Het begint bij Genesis 

En tot en met Openbaring 

Zie je wie en wat Hij is 

’t Is niet altijd even simpel 

soms begrijp je ’t niet meteen 

maar Zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 

Refrein: Hij is groot en geweldig 

Goed voor iedereen 

Geeft ons elke dag Zijn liefde 

Hij is altijd om ons heen 

En wij willen Hem kennen 

Elke dag steeds meer 

En wij zullen Hem prijzen 

Want Hij is de hoogste Heer
 

God heeft ons Zijn trouw bewezen 

Dwars door de geschiedenis 

En we mogen gaan ontdekken 

Hoe fantastisch goed Hij is 

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 

En Hij laat ons nooit alleen 

Ja, Zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 
 

Refrein 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing: Deuteronomium 4: 32-40 
 

32 Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en 

doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit 

voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? 33 Is er ooit een volk geweest dat net als u 

vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? 34 Is er ooit een god 

geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht 

uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke 

hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, 

in Egypte hebt zien doen? 35 U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de 

enige God is; er is geen ander naast hem. 36 Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op 

te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden 

bekendgemaakt. 37 De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij 

zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd 38 en ter wille van u volken verdreven die 

groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, 

zoals dat nu gebeurt. 39 Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER 

de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. 40 Houd u 

altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed 

gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 

 

Luisteren naar God U bent mijn God –  Sela - cantor 
 

God, U bent mijn God. 

Heel mijn lichaam, heel mijn ziel, 

krijgen geen genoeg van U, 

zoals droog en dorstig land smacht naar regen. 
 

In Uw heiligdom 

vol van majesteit en macht, 

heb ik U gezien en zong, 

want Uw liefde is mij meer dan het leven. 

 



Daarom springt er een loflied in mij op als een fontein. 

Daarom prijs ik U, mijn handen hoog geheven 

en terwijl ik U aanbid, verzadigt U mijn ziel. 

Met een loflied op mijn lippen zal ik leven. 

 

Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Tobias Plansoen © 2018 Stichting Sela Music 

 

Lezing: Johannes 15: 1-8 

 

1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere 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. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf 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. 5 Ik 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. 6 

Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 

verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, 

kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 

wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 

 

Luisteren naar Gezang 78: 1 en 2 (Liedboek der kerken 1973) – cantor 
 

1 Laat me_in U blijven, groeien, bloeien, 

   o Heiland die de wijnstok zijt! 

   Uw kracht moet in mij overvloeien, 

   of 'k ben een wis verderf gewijd. 

   Doorstroom, beziel en zegen mij, 

   opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

   niets kan ik zonder U, o Heer! 

   In uw gemeenschap kiemt er leven 

   en levensvolheid meer en meer! 

   Uw Geest moet in mij uitgestort: 

   de rank die U ontvalt, verdort. 

 

Verkondiging 

 

Luisteren naar U bent hier – Sela - cantor 

 

Jezus, U blijft niet op afstand staan: 

U bent één gebed bij mij vandaan. 

Niemand anders komt zo dichtbij, 

U bent hier en woont in mij. 
 

Hier ben ik in uw aanwezigheid. 

Breek de muur af die mij van U scheidt. 

Leer mij steeds meer uw stem verstaan: 

kom tot mij en spreek mij aan. 
 

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 

leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 

Hij zegent jou en mij: 

Hij is hier en maakt ons vrij. 

 



Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij. 

Neem de onrust weg en zegen mij. 

Schenk uw vrede die bij mij blijft; 

liefde die mijn angst verdrijft. 
 

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 

In uw armen vind ik nieuwe kracht. 

Niemand anders dan U alleen, 

draagt mij door dit leven heen. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Luisteren naar Slotlied 657: 1, 3 en 4 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=djpbDsc-dkM 
 

1 Zolang wij ademhalen 

   schept Gij in ons de kracht 

   om zingend te vertalen 

   waartoe wij zijn gedacht: 

   elkaar zijn wij gegeven 

   tot kleur en samenklank. 

   De lofzang om het leven 

   geeft stem aan onze dank. 

3 Het donker kan verbleken 

   door psalmen in de nacht. 

   De muren kunnen vallen: 

   zing dan uit alle macht! 

   God, laat het nooit ontbreken 

   aan hemelhoog gezang, 

   waarvan de wijs ons tekent 

   dit lieve leven lang.
 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

   door vleugels van de hoop,  

   het stijgt de angst te boven,  

   om leven dat verloopt.  

   Het zingt van vergezichten, 

   het ademt van uw Geest.  

   In ons gezang mag lichten 

   het komend bruiloftsfeest. 

 

Wegzending en zegen 

 

Luisteren naar het Wilhelmus (1e en 6e couplet) Lied 708 op orgel (geen zang) 

1 Wilhelmus van Nassouwe 

   ben ik van duitsen bloed, 

   den vaderland getrouwe 

   blijf ik tot in den dood. 

   Een prinse van Oranje 

   ben ik vrij onverveerd, 
   den koning van Hispanje 

   heb ik altijd geëerd. 
 

6 Mijn schild ende betrouwen 

   zijt Gij, o God, mijn Heer! 

   Op U zo wil ik bouwen, 

   verlaat mij nimmermeer! 

   Dat ik toch vroom mag blijven, 

   uw dienaar t'aller stond, 

   de tirannie verdrijven 

   die mij mijn hart doorwondt. 


