PROTESTANTSE GEMEENTE
18 november 2018

VOORSCHOTEN

voorgangster: ds. Anki Peper
lector: Peri Vos
organist: Henk Walvaart

VOORBEREIDING:
Orgel bewerking van ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ Ch. H. Rinck.
Welkom
allen gaan staan

Stilte
Groet en bemoediging v:

De Eeuwige zij met u!

a:
Ook met u
zij de Eeuwige
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed k: Soms is de wereld mooi en warm God
a: soms is de wereld koud en verdrietig
k: soms hebben we het samen fijn
a: soms voelen we ons erg alleen
k: soms zijn we heel aardig God
a: en soms een beetje gemeen
k: wilt U ons met het goede helpen
a: en het nare van ons wegnemen?
amen.
Aanvangslied ‘Vrede voor jou’ t. J. van Opbergen, melodie lied 865
1 Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving nieuwe moed
voor jou en iedereen.
2 Niemand komt hier, vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig
niemand te groot, geen een te klein, dit wordt verbeeldt in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.
3 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
allen gaan zitten
Kyriegebed na ….daarom roepen wij: 301 k (I = vrouwen, II = mannen)
Gloria psalm 146 c:1,2,5 ‘Alles wat adem heeft’

DE SCHRIFTEN:
Kinderen – Kinderlied 288 ‘Goede morgen welkom allemaal’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed
Verbeelding Alberto Giacometti ‘Open plaats’
Lied 647:1,2,3 ‘Voor mensen die naamloos’
Schriftlezing Markus 12:38-13:2
Lied 1001:1,2 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’
Overweging
Orgel ‘trio van J.P. Töpfer’
Lied ‘Lied van nabijheid’

melodie gez. 437 ‘Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht’

1 Zo ver en tóch nabij zijt Gij
hart van het leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wilt zijn.
2 U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.
3 U bent een God van rechtop staan.
van `mens, je mag weer verder gaan!'
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1.Jjeugddorp “De Glind”.
2. Activiteiten van het jeugdwerk.
.

Slotlied 415 ‘Zegen ons Algoede’
Zegen
allen:

Orgel Fuga in C van Joh.Seb. Bach.

Welkom voor koffie, thee en limonade
in de Werf!

Afbeelding voorzijde:
Alberto Giacometti
La Clairière (De open plek)
1950, 59,5 x 65,5 x 52 cm,
Afbeelding achterzijde:
Walking man II, 1960
187× 28 × 112

