De zesde zondag van Pasen: zondag Rogate
Voorganger: ds. Ellen Peersmann
Ouderling: Teun van der Weg
Techniek:
Beamer Jan Sloothaak
Beeld Brucht Douma
Organist: Rudolf Huizenga
Koster: Luut de Boer
9.00-9.20 uur: muziek vooraf gekozen door de technici
9.20-9.30 uur: orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied: ‘Er is een God die hoort’
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/er-is-een-god-diehoort/POMS_EO_1563958?cHash=d0e00922b3adb61fbf11bf91d7ac3fec
Groet en bemoediging
Gebed van verootmoediging
Luisteren wij nu naar: Psalm 33 vers 1 en 8
Orgelmuziek (tekst op het scherm laten zien)
Lezing uit de Bijbel: Johannes 16:16-28
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me
terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu
zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me
terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”?
Wat bedoelt hij toch?’ Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei:
‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien
me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie:
je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar

1

je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als
haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn
niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu
verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je
vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker

jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe
hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen.
Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in
beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets
vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen,
want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat ik van
God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen,
nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.’
Luisteren naar: Lied 1006 ‘Onze Vader’
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/onze-vader-in-de-hemel-1/
Voor de kinderen
Luisteren naar: kinderopwekking 97 ‘Daarom bidden wij’
https://www.youtube.com/watch?v=yOdOos1LCfU
Preek
Luisteren naar: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
orgelmuziek (tekst graag op het scherm laten zien)
Uitleg: Sponsor Bingo ‘Feest van hoop’ en Kids in Actie
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=pZ5m3eEvjRs&t=55s
Feest van hoop en Rainbow
en Pinksterchallenge
(door Sjoukje en Ieteke Bosgraaf)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 423 ‘nu wij uiteengaan’
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/nu-wij-uiteengaan/
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Wegzending en zegen
Luisteren naar het volkslied: Wilhelmus van Nassauwe
https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk
Orgelspel
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