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Liturgie 22 mei, Zondag Rogate 
Voorganger kandidaat A.T. de Gorter 
Ouderling:  Wanner Los 
Organist  Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Jet Twijnstra 

 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied 287: 1,2,5 

1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen - 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 

Stil gebed -  Votum en groet - Drempelgebed 

 

Lied 66: 1,5 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
5 Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: Lied 66: 6,7 

6 Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 
 
7 De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Moment voor de kinderen / gebed 

Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’  

Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 

 

Schriftlezing O.T: Psalm 67: 2-8 (NBV21), 

 
Zingen Lied 792: 1,2 

1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
als licht over ons uit! 
De naam, die, dag en nacht vooraan, 
de hoogste weg wijst om te gaan, 
de naam die liefde luidt! 
 
2. O God, die al uw liefde hecht 
aan wie van liefde leeft, 
omvat de trouw hier toegezegd. 
Dat Gij uw zegen op ons legt, 
uw vrede aan ons geeft! 
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N.T-lezing: Johannes 14: 23-31 (NBV21) 

 

Lied 792: 3,4 

3. Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 
 
4. Laat zonneklaar te lezen zijn 
uw beeld, in ons geprent! 
Gij komt en schenkt de beste wijn 
waar wij elkaar tot zegen zijn, 
tot liefde voorbestemd 

 

Overdenking 

Orgelspel 

Zingen Lied 662: 1,3,4 

1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot een gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 
 
3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 
 
4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde 

 

In Memoriam  

Aansluitend zingen Psalm 23b : 1 en 3 

1. De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 
 
3. De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 

Dank- en voorbede, Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van uw gaven 

 

Slotlied: Lied 418 

1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween 

 

Zegenbede 


