PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
24 maart 2019 Derde Zondag Veertigdagentijd
DELEN: Over geloven in de weerbarstige praktijk

MIRJAM & ‘Solidariteit’

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Herman Lodder
dwarsfluit: Emile de Jong
lector: Carlijn Liesveld

VOORBEREIDING:
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet : v: De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u

zij de

Eeuwige

Bemoediging lied 291a:1

Drempelgebed
k: In de wereld gebeurt veel
wat ons in de war brengt
a: In onszelf gebeurt van alles wat ons in de war brengt
k: Waarom maken wij steeds weer ruzie met elkaar?
a: Waarom brengen wij elkaar om, letterlijk en figuurlijk?
k: Is het uw schuld dat dat gebeurt?
a: Wij beseffen, het is ons eigen tekort….
k: Vergeef ons wat verkeerd was
a: En help ons opnieuw te beginnen, amen
Aanvangslied psalm 105:1,2,17’ Loof God de Heer, en laat ons blijde’
allen gaan zitten
Kyriegebed na: 'zo bidden wij ... ‘ lied 301d

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied

Gebed
Lied 360:1 ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’
Inleiding
Schriftlezing Exodus 15:20,21
Lied 169:1 allen,2 vrouwen,5 mannen,6 allen; refreinen allen
Schriftlezing Numeri 12:1-16
Lied 830: 2,3,4,5,6 ‘Leven is vragen, wachten, verdragen’
Overweging
Muziek 'Après un Rêve' van Gabriël Fauré’
Lied 880 ‘Het leven op aarde’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden met acclamatie (Iona 43)

Luister God,

Gij alleen

luister God, naar het roe- pen achter de woorden

kent ons hart

en weet wat daar leeft

Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1. Kerk in actie: Kinderarbeid tegengaan in India
2 Openkerk activiteiten.
Slotlied ‘Ga dan op weg’ melodie lied 868; t. J. Roelofs-van der Linden
1 Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar:
Liefde verlicht onze schreden
2 Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
3 Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg ‘t visioen
liefde en warmte uitstralen.
Wegzending
Zegen
allen:

Welkom voor koffie, thee en limonade (kinderen) in de Werf!

