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Orde van dienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-
Biezelinge-Eversdijk. 
Zondag 22 mei 2022  
6e zondag van Pasen; ROGATE 
kleur: wit 
Voorganger: Ds. Marien van Manen, emeritus predikant 
Breskens 
Organist:  
Lector:  
Koster:  
 
 

 
Het begin van de dienst: 
 
-orgelspel 
-binnenkomst predikant + 2 ouderlingen en 2 diakenen 
- welkom door ouderling van dienst en mededelingen/bloemengroet 
- Stilte…., voorbereiding op de ontmoeting met God. 
- ouderling van dienst en predikant lopen naar liturgisch centrum en groeten elkaar 
 
Voorbereiding: 
 
-bemoediging en groet 
 
Zingen lied 66: 1 en 3 
 
-drempelgebed 
 
Zingen Lied 212: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
- gebed om ontferming (kyriëgebed) 
 
Zingen glorialied 657: 1, 3 en 4 
 
Dienst van het Woord: 
 
-gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderen van de nevendienst worden door de predikant naar voren gevraagd en gaan met “het 
Licht” mee naar hun eigen ruimte 
 
 
Wij lezen uit de Bijbel: JOHANNES 14: 23 – 29 



2 

 

 
23  Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn 
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 
24  Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn 
niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 
25  Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 
26  Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie 
alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
27  Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet. 
28  Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me 
liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 
29  Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 
 
 Gelukkig zijn zij die het woord van God horen het in hun hart bewaren  en eruit leven. Amen 
 

Zingen lied 754: 1, 2 en 3 
 
-uitleg en verkondiging, vanaf  liturgisch centrum 
- kort meditatief orgel- of pianospel 
 
Zingen lied 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
 
Dienst van gebeden en gaven: 
 
- eventuele pastorale mededelingen 
 
- inzameling der gaven 

  
-dankgebed, voorbeden,stil gebed, "Onze Vader" (hardop meegebeden) 
 
Zingen slotlied 1009: 1, 2 en 3 
 
Uitzending en Zegen: 
 
Gezegend zijn: 
handen die aanraken, die krachtig zijn, handen die pijn voelen, nabij zijn, 
handen open van vreugde, herstellend en helend, 
handen die recht doen, belofte van ontferming. 
Gezegend zijn: 
voeten die warmte en licht brengen. 
Gezegend zijn: 
monden die de goede boodschap van vrede en verzoening verkondigen. 
Gezegend zijn: 
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oren die horen de schreeuw vanuit onrecht… het verlangen naar heelheid. 
Gezegend zijn: 
ogen die stralen van hoop en uitzicht, opmerkzaam waar een nieuwe dag gloort. 
 
Ontvang dan allen de zegen van de Heer onze God, om anderen tot zegen te zijn. 
De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten 
en zij u genadig.  De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (gezongen "Amen")  


