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Dordrecht – Ontmoetingskerk   



Voorganger:  ds Riet Boogaard 

Organist:  Myong-hee Chon 

M.m.v.:  Close Singers ensemble o.l.v. Bert van der Weiden 

 Peter de Bruin, trompet  

Foto omslag: Pfingstfenster – Marktkirche St Nicolai in Hameln 

 

 

Vooraf zingen we:  

 

Lied 680 : 1, 2, 4 

 

Lied 695 : 1, 2, 5 

 

Close Singers: If it weren’t for grace  Vert. Als genade niet bestond 

Soms valt het leven zwaar en kom ik er zelf niet meer uit. In gebed schreeuw 
ik het uit naar God. In U vind ik dan mijn toevlucht. Mijn ziel en zaligheid leg 

ik volledig in Uw handen. Ik kijk naar het kruis en weet dat U daar de 

hoogste prijs hebt betaald voor ons. Als die genade niet bestond, dan zou ons 
sterven definitief zijn. Dan zou er geen liefde zijn en zou verdriet eeuwig 

duren. 

 

Lied 672 : 1, 7 

 

 

 

 

Welkom -  aansteken van de kaarsen – stilte 

 

 OPENING 
 

Zingen (staande): Lied 670 : 1, 3, 5, 6 

 

Groet v: Genade voor u en vrede van God, onze Vader 

     en van de Heer, Jezus Christus 

 g: AMEN 

Bemoediging en drempelgebed 

  v: Onze hulp is in de naam van de HEER 

 g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 g: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

 v: ………………  door Jezus Christus, onze Heer. 

g: AMEN. 

  



Zingen:  antifoon 668 (Close Singers)  

 
 

 Psalm 68 : 2, 7 - antifoon (CS) (we gaan zitten) 

 

Met de kinderen:  Lied 290 Licht van Pasen hierna kinderdienst 

 

Kyriegebed besloten met Agnus Dei (Close Singers) 

 

Glorialied:  Lied 670 : 2, 7 

 

 

 

 De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed 

Lezing Oude Testament: Joel 3 : 1-5 

Zingen:  Lied 678 : 1, 2, 3 

Lezing uit de Handelingen der apostelen 2 : 1-16 

Zingen:  Lied 678 : 4, 6, 9 

Lezing uit het Evangelie: Johannes 20 : 19 - 23 

Acclamatie Lied 104a – refrein 

 

Preek 

 

Close Singers:  Ride the morning winds - Vert: 

Deze wereld kan soms een angstige plaats zijn 
maar één ding weet ik zeker: 

Waar ik ook ben en wat er ook gebeurt 

U bent bij mij en U laat mij nooit alleen. 
 

Zingen: Lied 686  



 GEBEDEN en GAVEN 
 

Close Singers: I will rejoice  - Vert.   

Laat de aarde verkondigen: verheug, God Jehova regeert! 

Hij is de aanvoerder van een hemels leger.  Prijs Hem, o, prijs Hem. 

Hij beschermt mij, niemand doet mij kwaad. Prijs Hem, o, prijs Hem. 
Hij is een burcht om in te schuilen. Prijs Hem, o prijs Hem. 

Heilig is Hij, barmhartig en rechtvaardig. Prijs Hem, o, prijs Hem. 

Maak een vrolijk geluid. 
De bergen en valleien delen in mijn blijdschap. 

Vanuit het diepst van mijn ziel komt mijn blijdschap omhoog. 
Laat de aarde verkondigen: God regeert! 

Verhef Zijn naam totdat de hemelen hetzelfde laten horen. 

Ik zal mij verheugen, verheugen! 

 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

 

Inzameling 

 De kinderen komen terug uit de kinderdienst en 

de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas  
 

 

 

 ZENDING en ZEGEN 
 

Zingen: Lied 687 : 1, 3 

 

Zegen 

 

Close Singers: God be with you   Vert: lied 416: 4 

God zij met u, tot we elkaar weer ontmoeten. 
Dat Hij uw gids mag zijn en over Zijn schapen zal waken. 

God zij met u, tot we elkaar weer zien. 

 


