
CANTATE
vijfde zondag van Pasen, 2 mei 2021

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL 
De kaarsen worden aangestoken
STILTE

allen staan 
INTROÏTUSLIED  216:1,2 (voorzangers), 3(allen gesproken)

VOTUM
v We zijn samengekomen in de Naam van de Vader

en de Zoon en de heilige Geest
a Amen.
BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE,
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

O Heer God, 
Erbarmend, genadig, lankmoedig
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde
tot het duizendste geslacht,
U roepen wij aan om heel uw wereld:
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U!

orgelspel
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
U komt toe alle stem, (Lied 306)
alle veerkracht en zingen.
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen



en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.
Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.
orgelspel

GEBED VAN DE ZONDAG
v De Heer zij met u! 
a Ook met u zij de Heer!
v Omdat het beter is te schuilen bij U

dan te vertrouwen op eigen kracht,
komen wij tot U, God, en bidden:
open ons voor uw Woord
en geef dat het ons vervult van heilige Geest
die ons leven vruchtbaar maakt
in goedheid zonder grenzen,
omwille van Jezus, de Levende,
die in ons midden is,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.

a Amen. allen zitten 

HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING Deuteronomium 4:32-40
l Zo spreekt de Heer.       
a Wij danken God!

ANTWOORDPSALM: 81:1,7,8 (voorzangers)

v Hoor het heilig evangelie allen staan

EVANGELIE JOHANNES 15:1-8

v Woord van de Levende God!

ACCLAMATIE

a U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest



in alle eeuwen der eeuwen. 
allen zitten

VERKONDIGING

ORGELSPEL
GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN

AANKONDIGING VAN COLLECTES ( die aan de uitgang plaatsvinden)
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Arad, voedselpakketten. 3. Deze gemeente
Rekeningnummer col 1 en 2:
NL 98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Ginneken o.v.v. bestemming;
Rekeningnummer col 3:
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Prot.Gemeente Ginneken o.v.v. “eigen 
gemeente”.

GEBED OVER DE GAVEN
v. Heer, onze God,

aanvaard in deze gaven ons geloof in Hem
in wie de Schriften zijn vervuld,
en maak ons vol van zijn heilige Geest,
uw levensadem,
vandaag en tot in eeuwigheid

a. Amen

VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v. Daarom bidden wij:
a. Heer, ontferm U.

stil gebed
v. Onze Vader, die in de hemel zijt,
a. 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.

SLOTGEBED
V. Gij, die groter zijt dan ons hart

en ons bij name kent,
wij danken U voor de wijnstok
die Gij onder ons geplant hebt,
Jezus, de Levende,
die in ons midden is,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

LIED 970:1,2,(voorzangers ), 5 (allen, gesproken)
ZEGEN  beantwoord met Amen (gesproken)

ORGELSPEL

Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze 
gemeente? We maken graag met u kennis! 
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