
Ontmoetingskerk,
Heerde

Deze beamerpresentatie is bedoeld voor persoonlijk 
gebruik om onze kerkdienst mee te beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet worden 
verspreid of gebruikt voor andere doeleinden, 
zonder schriftelijke goedkeuring vooraf van de 
Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.



Ontmoetingskerk Heerde

Zondag 2 mei 2021 - aanvang 9:30 uur

Vijfde zondag van Pasen 

Thema: ‘Rank zijn’

Voorganger: Ds. G. Ruiterkamp Apeldoorn
Organist: Maarten Westenberg
Lector: Jeanet Tijsen
Kindermoment: Irma van der Maten
Koster: Daan de Jonge
Camera: Hanneke Gerritsen
Beamist: Bart Heres  



DE VOORBEREIDING

Orgelspel



Welkom en mededelingen

wij worden stil





Intochtslied 287: 1, 2 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet’
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Bemoediging en groet

v. Onze hulp is en zal komen van JHWH
a. die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw is over alle generatie heen
a. en die nooit laat vallen wat zijn 

hand begon. 
Amen.

v. JHWH wil met u zijn!
a. en ook met u!



het drempel- en kyriegebed

aansluitend zingen wij lied 997, na de woorden 
‘Hoor ons als wij samen biddend zingen’:

Lied 997 ‘– en vele duizenden, ontheemd’
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Glorialied: 302:1,2. ‘God in de hoog’ alleen zij eer’
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DE SCHRIFTEN



Het gebed om de Geest



moment met de kinderen

de kaarsen worden aangestoken









lezing uit de Psalmen: Ps. 80:1-4 en 9-16

Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. 
Een getuigenis. Van Asaf, een psalm.

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.



lezing uit de Psalmen: Ps. 80:1-4 en 9-16

U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.

De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.



lezing uit de Psalmen: Ps. 80:1-4 en 9-16

Waarom hebt u zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.

God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat u zelf hebt grootgebracht.



zingen: Lied 80:1,4. ‘O God van Jozef, leid ons verder’
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lezing uit de evangeliën: Johannes 15:1-8

De wijnstok en de ranken
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. 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. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen 
jullie gezegd heb. 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.
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.



lezing uit de evangeliën: Johannes 15:1-8

Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een 
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, 
kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn 
leerlingen zijn.



zingen: 653:1,4,5. ‘U kennen, uit en tot U leven’
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Uitleg en verkondiging





zingen: 970 ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht’
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Gedachtenis

Jan Schoppers
* 28 mei 1931       † 25 april 2021



HET DELEN



De gebeden

Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader



Lied van de week:

‘Walk in the light’

Glory to our wondrous King.
Jesus, the light of the world.
He’s the reason why we sing.
Jesus the light of the world.

Walk in the light, the beautiful light!
Somewhere the dewdrops of mercy shine bright.
Shine all around us by day and by night.
Jesus, the light of the world.

Door De Lofzang Heerde



Inzameling van de gaven

. 

2e Collecte: Kerk

Maak uw giften over via de Scipio of op NL54RABO 0326539301  
t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde 
o.v.v. ‘het collectedoel’

1e collecte: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben 
een plek in de kerk! Onderzoek 
en ervaring laat zien dat kerken 
die dit serieus nemen 
aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen, of 
dit nu in een traditionele of in 
een vernieuwende omgeving is. 



slotlied: 418:1,2,3. ‘God, geef ons de kracht’
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Zegen





Koninklijke onderscheiding

Dirk Lokhorst
Lid in de Orde van Oranje Nassau



Collectedoelen

. 

2e Collecte: Kerk

Maak uw giften over via de Scipio of op NL54RABO 0326539301  
t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde 
o.v.v. ‘het collectedoel’

1e collecte: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben 
een plek in de kerk! Onderzoek 
en ervaring laat zien dat kerken 
die dit serieus nemen 
aantrekkingskracht hebben op 
jongeren en jonge gezinnen, of 
dit nu in een traditionele of in 
een vernieuwende omgeving is. 


