
Onlineviering 17 mei 2020 

Orde van dienst 

Thema: hoop 
 

Voorganger: ds. Elly Urban 

Lector: Jan van der Spek 

Piano: Kees Kuiper 

Techniek: Gertjan van Driel, Henk Loman 

Koster: Henk Tienstra 

Draaiboek 

1. Opening   

Inleidend pianospel melodie van L 695 Kees  

Voor montage: graag tekst L 695 vers 1 en daarna 5 in beeld 
laten meelopen 

Gertjan  

Tijdens het pianospel: kaarsen aansteken Jan vd Spek  

   

2. Welkom en groet Elly  

   

3. Uit de Bijbel: 1 Petrus 3 vs 8 t/m 15 Jan vd Spek  

Voor de montage: graag tekst lezing in beeld   

   

4. Piano intermezzo: melodie L 330 Kees  

Voor de montage: er hoeft geen tekst in beeld   

   

5. Overdenking Elly  

Voor de montage: zie tekst overdenking met afbeeldingen   

   

6. Muzikale meditatie (Hoop, van Louis van Dijk) Kees  

Voor de montage: tekst in beeld, 1 dia (evt afgewisseld met 
beelden van de piano), zie tekst in ppt presentatie 
 

  

   

7. Gebed Elly  

Evt voorafgegaan door gedachtenis, maar nog geen bericht 
van overlijden tot nu toe 

  

   

8. Zegen Elly  

9. Pianospel: geef mij nu je angst Kees  

Montage: evt nog een keer dia 1 (woordwolk 1, hoop) in 
beeld, afgewisseld met beelden piano 

  

 



 

Uit de Bijbel: 1 Petrus 3 vers 8 t/m 15 (door lector)  

8Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en 

zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt 

uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent 

u geroepen. 10Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over 

zijn lippen laten komen, 11hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend 

vrede nastreven. 12Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun 

gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 

13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14Maar zelfs als u zou 

lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor 

de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15erken Christus als Heer en eer hem met heel 

uw hart.  

Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te 

verantwoorden. 

 


