
 

 

Orde van dienst 

voor de viering van  

2 mei 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

Cantate 

 

Kleur: wit 
 

Voorganger: Ds. Ton Verbeek 

Organist: 

Lector:  

M.m.v.:   

Edwin Vooijs 

Frank van de Giessen 

Cantorij Bergsingelkerk 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 657 

- Welkom door ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

-  Begroeting  

V: De HEER zij met u! 

G: Ook met u zij de HEER! 

 

- Gebed van toenadering  
 

- Intochtslied:  Psalm 98: 1  

   (allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed 

V: Daarom roepen wij tot u: 

G:     Heer ontferm u! (gesproken) 
 

- Zingen:   Lied 654: 1, 2, 4 en 6 
 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Schriftlezing:  Exodus 20:2-17 

 
2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd. 
3Vereer naast mij geen andere goden. 
4Maak geen godenbeelden, geen enkele 

afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of 

van iets beneden op de aarde of in het water 

onder de aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet 

neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, 

duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld 

van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook 

het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij 

haten; 6maar als ze mij liefhebben en doen wat ik 

gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 

duizendste geslacht. 
7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, 

want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit 

gaan. 
8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes 

dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 

verrichten, 10maar de zevende dag is een rustdag, 

die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 

werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 

dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw 

vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad 

wonen. 11Want in zes dagen heeft de HEER de 

hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles 

wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. 

Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 

heilig verklaard. 
12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan 

wordt u gezegend met een lang leven in het land 

dat de HEER, uw God, u geven zal. 
13Pleeg geen moord. 
14Pleeg geen overspel. 
15Steel niet. 
16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en 

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn 

rund of zijn ezel, of wat hem ook maar 

toebehoort.’ 
 

- Zingen:  Lied 320: 1, 3 en 5 

 

- Schriftlezing:   1 Johannes 3:18-24  

 Johannes 15:1-10  

 
18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de 

mond, met woorden, maar waarachtig, met 

daden. 19Dan weten we dat we voortkomen uit de 

waarheid en kunnen we met een gerust hart voor 

God staan. 20En zelfs als ons hart ons aanklaagt: 

God is groter dan ons hart, hij weet 

alles. 21Geliefde broeders en zusters, als ons hart 

ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen 

tot God wenden 22en ontvangen we van hem wat 

we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden 

houden en doen wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat 

we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus 

Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft 



opgedragen. 24Wie zich aan zijn geboden houdt 

blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons 

blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft 

gegeven. 

15
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 

wijnbouwer. 2Iedere 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. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen 

jullie gezegd heb. 4Blijf 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. 5Ik 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. 6Wie niet in mij 

blijft wordt weggegooid als een wijnrank en 

verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, 

in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij 

blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat 

je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn 

Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 

vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 

liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde 

als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook 

aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en 

in zijn liefde blijf.  

- Zingen:   Lied 656 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 841 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede 

- Stil gebed   

- Onze Vader 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: Lied 425 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

 

- Zingen: Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus) 

 

 

- Orgelpostludium over Lied 655 

 

 

 

 

 

 


