
1 
 

22/5/2022     Rogate                                 
Bidt 

- Pasen VI - 

Prot. 
gemeente                                                                                                         

‘De Ontmoeting’                                                                                                                         
De Nieuwe Poort                                                                                                              

(kleur: wit) 

INTREDE 

Orgelspel - Stilte - Klokgelui – Welkom-  Aansteken van de kaarsen 

Lofzang bij het Licht     296 

Zo zijn wij in het licht van Pasen samengekomen 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die de hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen. 

Die de morgen ontbood…  

Kyrie en Gloria   299 F    Bij  ‘Glorie de Eeuwige’  gaan we staan.tot aan de 1e lezing 

Groet     De Heer zij met u!     
               En met uw geest! 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 

        ‘…in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.’  Gemeente: Amen. 

DE SCHRIFTEN      

Lezing uit de Profeten – Joel 2, 21-27 

Antwoordpsalm     67      

 

God, wees ons genàdig en zégen ons,  * 
laat het licht van uw gelaat over ons schíjnen,             sela  

dan zal men op aarde uw wèg leren kénnen,  * 
in heel de wereld uw reddende krácht.  

Dat de vòlken u lóven, God,  * 
dat alle volken u lóven.  

Laten de naties juichen van vreugde,  ° 
want u bestuurt de vòlken rechtváardig  * 

en regeert over de landen op áarde.      Moge God…        sela  

Dat de vòlken u lóven, God,  * 
dat alle volken u lóven.  

De aarde hèeft een rijke óogst gegeven,  * 
God, onze God, zégent ons.  

Moge God ons blìjven zégenen,  * 
zodat men ontzag voor hem heeft  ° 
tot aan de einden der áarde.   Moge God…. 

Staan 

 

 

Zitten 
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Halleluja (staan)    I. Voorzang, 2. Allen         

Hij heeft zijn volk verlossing gebrácht, * 
voor eeuwig zijn verbond íngesteld.    Halleluja… 
 
Brandde ons hart niet onderwég  *  
toen Hij met ons sprak en ons de Schriften ontslóot?    Halleluja… 
 
Lezing uit het heilig Evangelie – Johannes 14, 19 - 29 

eindigend met:  V. De Heer is opgestaan! Halleluja! 
                             A. Hij is waarlijk opgestaan! Halleluja! 

                                        Allen zingen : Halleluja… 

Prediking   
                                        - moment van inkeer - 
Preeklied 678: 1, 2, 3, 4 en 9    

Gaven EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden 

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang:   Diaconaal werk 
                                                           2e rondgang:  Eredienst en Pastoraat 

Gebed over de gaven 

“…door Jezus Christus, onze Heer..” Amen. 

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368 F 

 God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 

Gebed van de Heer     ‘Onze Vader…’ – gezongen 369 B 

ZENDING EN ZEGEN    

Slotlied        975: 1 

Zending Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja! 

 

      God zij lof en dank, Hal -le - lu  -   ja,      Hal -le  -  -  -      lu -  -   ja    ! 

 

Zegen     Amen, Amen, Amen! (gezongen) 

Orgelspel              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staan 
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In deze dienst 
Anja Kopmels               - koster,   
Elly Boone   - ontvangst,   
Jan Noordhoek               - ambtsdrager, 
Jan Sandee   - lector,  
Jan Bosselaar               - cantor,  
Henk Tazelaar    - organist,      
Ds. A. v d Maas              - voorganger 
 

Bronvermelding 
Schriftlezingen Oecumenisch Leesrooster / Dienstboek p. 378-381                                   Antwoordpsalm NBV – 2004 / 
N.Vlaming 
Halleluja Dienstboek 56 p. 616 
Overige liederen Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, 2013 
Zending Dienstboek PKN – Paastijd, p.738, nr. 138 

 


