Zondag Rogate, 22 mei 2022
Gebruik makend van orde van dienst II
Stagiair Carlo van Dijk, voorganger
Ton Lans, organist
Orgelspel
Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst.
Welkom en Afkondigingen (door ouderling)
Voorbereiding
o.:
Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest
g.:
AMEN
o.:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o.:
o God, keer U om naar ons toe
g.:
EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
o.:
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
g.:
EN GEEF ONS UW HEIL.
o.:
O Heer! Hoor ons gebed
g.:
EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN.
o.:
Heilig mijn hart, o Heer,
zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom.
g.:
DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.
o.:
Amen.
Introïtuspsalm: Psalm 66:1, 6 en 7 ‘Breek, aarde uit in jubelzangen'. Dde kaarsen worden door één van
de kinderen aangestoken.
Kyrië en Gloria
vg.:
Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
(Gebed)
…en wij zingen:
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Groet

Zondagsgebed
Laten wij bidden:
vg.: (gebed)
g.:
AMEN
Gesprek met de kinderen (één van hen steekt de kaars bij de lezenaar aan en neemt de eigen
paaskaars mee als de kinderen naar de nevendienst gaan)
Schriftlezing Eerste Testament: Joël 2:21-27
Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je,
want de HEER heeft grote daden gedaan!
Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en verheug je in de HEER, jullie God,
want Hij gaf regen om je te verkwikken,
Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen,
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
De dorsvloeren liggen weer vol met graan,
de perskuipen lopen over van wijn en olie.
Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen,
zwerm na zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie had afgestuurd. Jullie zullen weer volop
te eten hebben, meer dan genoeg, en de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb
wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande staan. Dan zullen jullie
inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer
te schande staan.
Antwoordpsalm: Psalm 67a ‘Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer’.
a(llen):

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

v(rouwen):

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.

a.:

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

m(annen):

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.

a.:

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

v.:

Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

a.:

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

a.:

Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid.

a.:

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja.

Evangelielezing: Johannes 14:21-31. Allen gaan staan.
Psalmwoord (Psalm 67:1): ‘God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.’
Halleluja:

Evangelielezing
Acclamatie

Uitleg en verkondiging

Lied: 678:1-4, 9 ‘Vrees niet gij land, verheug u en wees blijde’
Afkondigingen. (door de ouderling; De kinderen komen weer terug)
Collecte
Gebeden. Dankgebed en voorbeden
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Stil gebed
Onze Vader, gezongen: Lied 369b

U.

Slotlied: 713, 1,2, 5 ‘Wij moeten Gode zingen’
(Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met de oppas achter in de kerk)
Uitzending en zegen: Lied 203
vg.:
De Heer schenke ons zijn zegen
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
g.:
Amen
vg.:
g.:

Loven wij de Heer
Wij danken God

-

