


Ontmoetingskerk, Heerde   6 juni 2021
Derde zondag na 
Pinksteren

Voorganger: ds. Gerrit Heuver
Orgel: Daan Dekker
Ouderling: Gerard Doggen
Diaken: Elly Hendriks
Kindermoment: Yvonne van der Veer
Lector: Willeke Mateman 
Koster: Gijsbert Pap
Camera: Ben van Damme
Beamist: Chris Burger



‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’



Welkom en mededelingen

Moment van stilte en inkeer

Aanvangslied: 215:1, 2, 3 &7

Bemoediging en Groet

Gezongen Kyrië: Lied 281: 1, 2 & 3

Ter inleiding 

BEGINNEN





Moment van stilte en inkeer





Aanvangslied: 215:1, 2, 3 & 7



Aanvangslied: 215:1, 2, 3 & 7



Aanvangslied: 215:1, 2, 3 & 7



Aanvangslied: 215:1, 2, 3 & 7

Bemoediging en Groet





Gezongen Kyrië: Lied 281: 1, 2 & 3



Gezongen Kyrië: Lied 281: 1, 2 & 3



Gezongen Kyrië: Lied 281: 1, 2 & 3

Ter inleiding 





Gezongen Gloria: Lied 281: 8, 9 & 10



Gezongen Gloria: Lied 281: 8, 9 & 10



Gezongen Gloria: Lied 281: 8, 9 & 10

Kindermoment



Kindermoment: 

Johannes en Jezus 

Hij moet groter worden





















Zelf een foto maken met een optische illusie:

Stuur hem door naar 

yjvanderwal@hotmail.com



Lied





HOREN

Gebed

Eerste lezing: Deuteronomium 32: 8-12

Lied ‘Die mij droeg’

Tweede Lezing: Johannes 3: 22-30

Lied 527: 1, 2, 3, 4 & 5

Woorden bij het WOORD





Eerste lezing: Deuteronomium 32: 8-12

Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de 
mensen ieder hun deel gaf,
bepaalde hij de grenzen voor alle volken
naar het aantal nazaten van Israël,
want voor de HEER gold dat volk als het zijne,
Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat.
Hij vond het in een dorre woestijn,
in een niemandsland vol van gevaar.
Hij omringde het met zorg en met liefde,
koesterde het als zijn oogappel.
Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER zijn volk geleid,
hij alleen: geen andere god stond hem bij.

Lied ‘Die mij droeg’



Lied ‘Die mij droeg’



Lied ‘Die mij droeg’

Tweede Lezing: Johannes 3: 22-30 



Tweede Lezing: Johannes 3: 22-30 

Getuigenis van Johannes de Doper

Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar 
bleef hij enige tijd en hij doopte er. 
Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een 
waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om 
zich te laten dopen. 
Johannes was immers nog niet gevangengezet. 
Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van 
Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 
Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van 
Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 
Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, 
de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, 
over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen 
en iedereen gaat naar hem toe!’ 



Tweede Lezing: Johannes 3: 22-30 

Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen 
wat hem door de hemel gegeven wordt. 
Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben 
de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 
De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de 
bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van 
de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 
Hij moet groter worden en ik kleiner.

Woorden bij het WOORD



Woorden bij het WOORD











Lied 992: 1, 2, 3 & 4



Lied 992: 1, 2, 3 & 4



Lied 992: 1, 2, 3 & 4



Lied 992: 1, 2, 3 & 4

DANKEN EN DELEN



DANKEN EN DELEN

Gedachtenis 

Gebeden

Stil gebed en Onze Vader

Lied van de week: ‘Zegen’ 
(door Gospelgroep Seven)

Inzameling van de gaven

Muziek



mevr. Hendrika 
Borgers- Kerkhoven

26 februari 1928 – 30 mei 2021

Gedachtenis

mevr. Reindina Antonia (Dinie) van Leeuwen- Slijkhuis

28 september 1938 - 2 juni 2021



Gezang 14: 3  
uit Liedboek voor de kerken

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf! 

Gebeden,  Stil gebed en Onze Vader





Lied van de week: ‘Zegen’

gezongen door

Gospelband Seven. 



Lied van de week: ‘Zegen’ 

Heer, waar bent U als ik het even niet meer weet, 
U vergeten ben
Heer waar bent U, als ik de weg zoek in mijn leven,
Heer waar bent U, als ik zoek naar oost en west?

Als ik mij verlaten voel, .. ik ben kwetsbaar en 
verzwakt...
Heer waar bent U?
Zie ik kuilen op mijn pad, de verzoeking in mijn leven.. 
Heer waar bent U?

Heer ik vraag U om een zegen
Sta mij bij op elk moment
Wandel met mij op mijn wegen
Zegent U ook mij, zegen nu ook mij.



Lied van de week: ‘Zegen’ 

Heer, waar bent U ik lijk te vallen in een gat, er komt 
geen einde aan.
Heer waar bent U, als ik verdrietig ben en eenzaam
Heer waar bent U, als ik U vraag in mijn gebed?

Als ik mij verslagen voel, .. er is niemand die mij 
steunt...Heer waar bent U?
Zonder vreugde in mijn ziel, leef ik blijkbaar zonder 
zegen.. Heer waar bent U?

Heer, ik vraag u om een teken. Sta mij bij op elk moment
Wandel met mij op mijn wegen
Zegent U ook mij
Zegen nu ook mij.



Lied van de week: ‘Zegen’ 

Ik ben voor je, om je de juiste weg te wijzen,
Ik ben naast je, en Ik sluit je in Mijn armen,
Ik ben achter je, en behoed je voor gevaar,
Ik ben onder je, en Ik vang je als je valt,
Ik ben in je, geef je kracht voor je verdriet,
Ik ben om je heen, en zal altijd voor je vechten,
Ik ben met je, om je met vreugde te vervullen,
Ik ben boven je, ervaar de zegen van Mijn hand.
Amen

3x
Want Hij zegent ons, ga nu heen in vrede,
Neem Zijn zegen mee en leef uit Zijn genade.

Aandacht aan de Collecten



Aandacht aan de Collecten

1e Collecte:
Kwetsbare kinderen en 
vrouwen sterk maken
Moeders zijn de 
ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, 
maar armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken hun 
leven zwaar. 

2e collecte: Kerk

U kunt het collectegeld 
overmaken aan:
Prot. kerk Heerde, 
NL54 RABO 0326 5393 01 
met het vermelden van 
het doel of geef via Scipio



Muziek

Slotlied: 840: 1, 2 & 3 



Slotlied: 840: 1, 2 & 3 



Slotlied: 840: 1, 2 & 3 



Slotlied: 840: 1, 2 & 3 

Zegen





Aandacht aan de Collecten

1e Collecte:
Kwetsbare kinderen en 
vrouwen sterk maken
Moeders zijn de 
ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, 
maar armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken hun 
leven zwaar. 

2e collecte: Kerk

U kunt het collectegeld 
overmaken aan:
Prot. kerk Heerde, 
NL54 RABO 0326 5393 01 
met het vermelden van 
het doel of geef via Scipio



Zelf een foto maken met een optische illusie:

Stuur hem door naar 

yjvanderwal@hotmail.com


