
Witharen 22 mei 2022, 10.00 uur 
Voorganger: ds. Sonja van Kooten-Tönjes 
Organist: Freddy Bruins - lector: Ria Boschman 
 
Orgelspel  
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Lied om mee te beginnen: L 139: 1 en 14 – Heer die mij ziet zoals ik ben 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Inleidende woorden over de naam van deze zondag, Rogate = vragen, bidden 
Lezen Johannes 16: 23b-24 - Werkelijk, 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 volkomen zijn. 
Zingen: LB 1973 – gez. 465: 1, 2, 3 – Van U zijn alle dingen 
 1   Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, 
  van U de zegeningen die 'k biddende begeer. 
  Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer. 
  Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer. 
 
  2   Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. 
   Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet. 
  Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, 
  zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt. 
 
 3   Hoe kent Gij al mijn noden, waarin Gij trouw voorziet. 
  Gij geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet! 
  Wie komt tot U gevloden, wien Gij geen redding biedt? 
  Gij laat de zondaar noden, nog eer hij tot U vliedt. 
Gebed 
Filmpje ‘Een echte vriend’ door André van Duin 
https://www.youtube.com/watch?v=Al6_PlwyCSs 
1e lezing Prediker 4: 7 t/m 12 
zingen lied 802: 1 en 5 – Door de wereld gaat een woord 
2e lezing Johannes 20: 19 t/m 29 
Zingen lied 837: 1, 3, 4 Iedereen zoekt U, jong of oud 
Verkondiging 
Zingen lied 657 – Zolang wij ademhalen 
(event. pastorale mededelingen – lied 91A:1) 
Dankgebed en voorbeden 
Zingen Joh de Heer bundel lied 1: 1, 2 Ruis o Godsstroom der genade 
 1 Ruis, o Godsstroom der genade in gemeent' en huis en hart! 
 Laat in U gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart! 
 Stroom, o heil'ge Geest, terneder op het uitgedroogde land; 
 en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand. 
  
 2 Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken overal! 
 Van uw nederdaling dromen moede harten zonder tal. 
 Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht, die zielen opwaarts tilt, 
 brengt uw ruisen, die ’t verlangen als een heilig lied doortrilt. 
 
Zegen - gezongen Amen 
Orgelspel 
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