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ORGELSPEL 
 
VERWELKOMING en afkondigingen  
  
INTOCHTSLIED 33 : 1 en 2 
1 Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word'als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 
t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare 
bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 
 

2 Zing al wie leeft van Gods genade,   
want waarheid is al wat Hij zegt.   
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,   
op liefde rust zijn heilig recht.   
Die zich openbaarde 
overal op aarde,   
alles spreekt van Hem.   
Hem’len hoog verheven, 
vol van blinkend leven,   
schiep Hij door zijn stem. 

BEMOEDIGING en GROET  
 
pred.:  Onze hulp is in de naam van de Heer  
  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
GROET  
pred.:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader,  
  en van Jezus Christus, de Heer.  Amen 
 
VERVOLG INTOCHTSLIED 33: 8 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,   
ons hart heeft zich in Hem verheugd.   
Hij komt te hulp en geeft bescherming,   
zijn heil'ge naam is onze vreugd.   
Laat te allen tijde  
uwe liefd'ons leiden,   
uw barmhartigheid.   
God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten   
nu en voor altijd. 



 

 

 
Inleidende woorden op zondag Rogate 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
Kyriegebed, afgesloten met LIED 299j  (youtube Dorpskerk Eelde playlist) 
1 Om de mensen en de dieren, 
om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 
al uw schepselen in nood, 
 
2 om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 
 

3 Eer zij de God van de hemel, 
zijn Naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de Koning der volken: 
Gloria in excelsis. 
 
4 Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 

 
     DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing O.T. Jesaja 45, 15-19 
 
15En: ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die 
redding brengt.’16De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en 
worden gehoond, ze worden samen te schande gemaakt.17Maar Israël wordt door de 
HEER gered, hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet 
gehoond, in alle eeuwigheid niet. 
18Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft-hij is God! -,die de aarde gemaakt en 
gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest- niet als chaos schiep hij de aarde, maar om 
te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. 19Ik heb niet in het 
verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet 
gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik 
aankondig is waarachtig. 
 
LEZING N. T. Joh. 15, 9-17 
 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft 
in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn 
Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te 
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 
zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen 



 

 

slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie 
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je 
geven.   17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.  

 
LIED 335 (youtube Dorspkerk Eelde playlist 335) 
Hoor het woord, hoor het woord, 
het woord van onze God: 
gerechtigheid brengt vrede voort, 
gerechtigheid brengt vrede voort. 
 
OVERWEGING  
 
LIED  662 : 1 en 3 
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. 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden  
 
In stilte noemen we U …….. 
 
Samen bidden we de woorden die Jezus ons leerde: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd.  Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
 



 

 

 
WEGZENDING EN ZEGEN  

SLOTLIED: 845 
1 Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
2 Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 

3 Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
Woorden ten uitgeleide: 
 
ZEGEN  
 

De Levende zegene en behoede u.                                                                           
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,  
en zij u genadig                                                                                                                  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede.  AMEN. 
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