Protestantse gemeente te Haaksbergen – Buurse
6e zondag van Pasen
Rogate / ‘bidt, vraagt, smeekt!’

21 mei 2017

Voorganger
Organist

: ds. Bob Wijnbergen
: Līga Vilmane ‐ Fioreze
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‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
‐ welkom en mededelingen

INTREDE
‐ lied 214: 1, 2, 4, 5 en 8
‐ bemoediging

‐ drempelgebed

(zo mogelijk, staande)

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. Schepper van hemel en aarde
‐‐‐‐gebedsstilte‐‐‐‐
v. God …………………...
wees met ons in de Geest van Uw kind
Jezus Christus
a. Amen

‐ Eerste psalm 66: 1 en 3

(u kunt gaan zitten)

‐ Smeekgebed uitlopend op:

‐ Glorialied 66a ‘Jubilate Deo’
‐ met en voor de kinderen
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DIENST VAN DE SCHRIFT
- Groet

‐ Zondagsgebed

v. De Heer is met u
a. ook met u is de Heer
‐‐‐‐‐ gebedsstilte ‐‐‐‐‐
v. God,
………………………..
vandaag, morgen tot in lengte van dagen
a. Amen

‐ Lezing uit het Oude Testament Jesaja 41: 17 – 20
‐ Lied 608: 1, 2 en 3
‐ Lezing uit het Nieuwe Testament Johannes 16: 16 – 24
‐ Lied 665: 1, 2, 3, 4 en 5
‐ Uitleg en verkondiging
‐ Orgelspel
‐ lied 610: 1, 2 en 3 uit Gezangen voor Liturgie (GvL) mel ps 66
1. Heeft Hij ons bidden opgevangen?
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd.
Meer dan een mens ooit kan verlangen:
Ik ben met u, heeft Hij gezegd.
Opent uw harten, mensenzonen,
die bang en ontoegank’lijk zijt,
het woord van God, u toegekomen
bevrijdt u van uw eenzaamheid.
2. Hij zal de armen niet verstoten,
Hij is met onze nood bekleed.
Voor allen die zijn vastgelopen
heeft Hij een naam, een nieuwe geest.
Hij spreekt de taal van alle landen
en overal ontkiemt zijn rijk.
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden
en achter elke mens staat Hij.
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3. Zijt Gij het eerst van ons geboren,

zijt Gij de welbeminde Zoon,
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren
als Gij niet met ons samenwoont.
Dat wij met U gelukkig leven
en spelen voor Gods aangezicht,
dat wij elkaar de vrede geven
die Gij voor ons hebt aangericht

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
‐ Gebeden
Dankgebed – voorbeden ‐ stil gebed – Onze Vader
‐ Collecte. Deze is vandaag bestemd voor stichting Tileng op Java, Indonesië.

WEGZENDING EN ZEGEN
‐ Slotlied 981: 1, 2, 3, 4 en 5
‐ Zegen a. Amen (3x gezongen)
‐ Orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd de instandhouding van de eredienst

Agenda
Donderdag 25 mei, hemelvaartsdag is er om 09.30 uur de traditionele ‘hagenpreek’ op
het erf van de boerderij van de fam. Vedders. Voor wie wil ‘dauwtrappen’, start er om
08.00 uur vanaf de Maranathakerk een fietstocht. Van harte welkom!
Op zondag 28 mei is er om 10.00 uur een dienst in de Protestantse kerk te Haaksbergen
waarin ds. Nico Pronk voorgaat.
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