
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.



VOORAF: Heb je voorbeden/dankgebeden? 

Stuur ze met WhatsApp (of SMS) naar 

Leonard: 06-37230694.

(Doe dit tijdig! Het kan nog tijdens de 

dienst; maar tussen ‘live in de KERK’

en wat jij thuis ziet, zit een paar 

minuten vertraging.)



Zondag 9 mei 2021

6e  zondag van Pasen 

Thema : Lang leve de vrijheid?

Voorganger : ds. Leonard van Wijk
Organist : Henk  van der Maten
Koster : Gerard Rooks
Kindermoment : Yvonne van der Veer
Lector : Fredie van Holst
En vele anderen



OM TE BEGINNEN

Welkom en Mededelingen 

Moment van Stilte

Zingen: 275: 1,2,3 

“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”

Bemoediging en vredegroet 

Zingen: 275: 4,5 

Kyriegebed

Woord van bemoediging: Jesaja 65: 17-19

Glorialied:719:1,2,4,5. 

“Loof God voor de vruchten”







liedboek 275: 1,2,3 



liedboek 275: 1,2,3 



liedboek 275: 1,2,3



Bemoediging en vredegroet

voorg: Onze hulp is in de Naam van de Heer

allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg: Hij is trouw, kostbaar zijn wij in zijn ogen;

allen : HEER – OP U VERTROUWEN WIJ.

voorg: Vrede van Christus voor jou!

allen : VREDE VAN CHRISTUS MET ONS ALLEN.

voorg: De kracht van zijn Geest zal nieuw leven in je  
wekken.

Amen (waarna we gaan zitten)

Zingen LB 275: 4 en 5



liedboek 275: 4,5 



liedboek 275: 4,5

Kyriegebed. 





Woord van bemoediging: Jesaja 65: 17-19

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het 
komt niemand ooit nog voor de geest.
Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot 
gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij 
verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog 
gehoord.

Glorialied: LB 719: 1, 2, 4, 5



liedboek 719: 1,2,4,5



liedboek 719: 1,2,4,5



liedboek 719: 1,2,4,5



liedboek 719: 1,2,4,5



Uitleg:  reageren via de WhatsApp of SMS  

Leonard: 06-37230694

Om voorbeden aan te vragen 

(dankgebed ook welkom !)

Of om te reageren op het thema: “Lang leve 

de vrijheid?”

(Doe dit tijdig! Het kan nog tijdens de dienst; 

maar tussen ‘live in de KERK’  en wat jij thuis 

ziet, zit een paar minuten vertraging.)



Kindermoment & Bijbellezing

Het kindermoment gaat over de 
Bijbeltekst  Johannes 15:9-17, 
De liefde van Jezus voor zijn leerlingen
Daarna kijken / luisteren naar het lied;

“Hou van alle mensen”

Bijbellezing: 
Mattheus 11: 25-30 

Zingen: LB 459:1,2,3,4,7.

Overdenking: “lang leve de vrijheid ?!”
(en bemoei je er gerust mee via de App: 
06-37230694)

















Bijbellezing: Mattheus 11: 25-30 

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer 
van hemel en aarde, omdat u deze dingen 
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt 
gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen 
hebt onthuld. 
Ja, Vader, zo hebt u het gewild.’ 
“Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en 
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en 
wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven.



Bijbellezing: Mattheus 11: 25-30 

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht.”



liedboek 459:1,2,3,4,7



liedboek 459:1,2,3,4,7



liedboek 459:1,2,3,4,7



liedboek 459:1,2,3,4,7



liedboek 459:1,2,3,4,7

Overdenking: “lang leve de vrijheid ?!”

(en bemoei je er gerust mee via de App: 06-37230694)



Overdenking: “lang leve de vrijheid ?!”

06-37230694





liedboek 878



liedboek 878





GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

- Dankgebed en voorbeden met acclamatie

liedboek 368g

- Stilgebed ; Onze Vader

Lied van de week, Deze week :“Zeilen op de 

wind van vandaag”; Door Annelie Franken & Yko”

Collecte: 

1. Kerk in Actie Noodhulp, Lichtpunten voor 

Syrische Vluchtelingen

2. Collectedoel van de maand: Wycliffe

Bijbelvertalers

Slotzang: Liedboek 418:  1,2,3 

“God schenk ons de kracht” 







Lied van de week:

Deze week “Zeilen op de wind van vandaag” 
Gezongen door Annelie Franken & Yko”, 

En is deze keer gekozen door Irma van 
der Maten





1e collecte: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door 
de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk 
om een nieuw bestaan op te bouwen. 

2e collecte: Wycliffe Bijbelvertalers    
Waarom Bijbelvertaalwerk? 
Er wachten miljoenen mensen op de 
Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. 
We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel 
mensen naar Jezus Christus leidt. 



Slotlied 800:1,3,4



Slotlied 800:1,3,4



Slotlied 800:1,3,4



Slotlied 800:1,3,4



Slotlied 800:1,3,4



Slotlied 800:1,3,4

Zegen, met een gezamenlijk gezongen AMEN 





1e collecte: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door 
de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk 
om een nieuw bestaan op te bouwen. 

2e collecte: Wycliffe Bijbelvertalers    
Waarom Bijbelvertaalwerk? 
Er wachten miljoenen mensen op de 
Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. 
We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel 
mensen naar Jezus Christus leidt. 


