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29e Paasdag / ‘Cantate’ 
15 mei 2022 – Dorpskerk Okkenbroek 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Hanneke Overduin 
Orgel Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Géke Veldwachter 

Diaken van dienst Rikie Oude Weernink 

Lector  Gerry Kuyvenhoven 
PowerPoint + Camera+ Koster Theo Overduin 

 

 
 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) Openingslied LB 280: 1, 2, 3 en 4 ‘De vreugde voert 
ons naar dit huis’ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Lied LB 280; 5, 6 en 7 ‘Onthul ons dan uw aangezicht’ 
 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)       
 
Kyriëgebed 
 
Inleiding op deze zondag 
 
Glorialied ‘Cantate’ vers 1, 2 en 3 – Hanna Lam 
De vogels in de bomen, zij zingen hun lied. 



  

De vogels in de bomen verzwijgen U niet. 
Zij stijgen de hemel een eind tegemoet 
en brengen in beurtzang hun Schepper een groet 
 
De engelen daarboven, zij zingen steeds door. 
De engelen daarboven, zij zingen ons voor. 
Zij loven de Heer en wij zingen hen na: 
het ere zij God in de gloria. 
 
De mensen op de aarde, zij krijgen pas stem, 
wanneer zij weer gaan zingen ter ere van Hem, 
die steeds met Zijn liefde het leven bekroont, 
en die op het lied van Zijn kinderen woont. 

 
Woord voor de kinderen 

 
Lied ‘Zing alle dagen’ – Zing het woord, NZV 
Zing alle dagen een lied voor de Heer. 
Zing alle dagen een lied tot zijn eer. 
Zing alle dagen, zing alle dagen een lied,  
zing een lied voor de Heer. 
 
Zing op de zondag een lied voor de Heer. 
Zing op de zondag een lied tot zijn eer. 
Zing op de zondag, zing alle dagen een lied, 
zing een lied voor de Heer. 
 
Zing alle dagen een lied voor de Heer. 
Zing alle dagen een lied tot zijn eer. 
Zing alle dagen, zing alle dagen een lied,  
zing een lied voor de Heer. 
 

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Deuteronomium 6, 1-9 
Zingen lied LB 320: 1, 2 en 3 ‘Wie oren om te horen heeft’ 



  

 
Tweede Schriftlezing Johannes 13, 31-35 
Lied LB 791: 1, 2, 3, 4 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 
Woorden bij het WOORD 
Luisterlied ‘Als de liefde niet bestond’ – Toon Hermans, gezongen 
door Wende Snijders 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Nederlands Albert Schweitzer Fonds (N.A.S.F.)  

Ondersteuning van ontwikkelingslanden moet gericht zijn op het vergroten 
van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer, gebaseerd op 
Eerbied voor  het leven, steunt het N.A.S.F. daarom kleinschalige, op 
zelfredzaamheid en lagere termijn gerichte gezondheidszorg gerelateerde 
initiatieven met passende bijdragen. De focus ligt daarbij op Sub-Sahara 
Afrika. Met behulp van  microgiften wordt getracht de gezondheid van 
zoveel mogelijk mensen daar te verbeteren. Helpt u mee met uw gift? 

 
Dankzegging en voorbede 
 
Stil gebed, 
besloten met het Onze Vader  
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 657 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 
Zending en zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel 

---------------------- 
MEDEDELING 

 
De bloemengroet gaat naar  
Hans Welgraven 


