PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
26 mei 2019, zesde zondag van Pasen
MILIEUZONDAG

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Henk Walvaart
lector: Ap Hoogendoorn
deze dienst is mee voorbereid door Hans van Kempen en Ankie Schwarze

VOORBEREIDING
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet v:

De Eeuwige zij met u!

a:
Ook met u

zij de

Eeuwige

Bemoediging lied 291a:1
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

Drempelgebed
k: Keer ons om, God
Zoals de aarde zich keert
van nacht naar dag,
van dag naar nacht,
a: Keer ons om, God.
k: Van ons egoïsme
a: Keer ons om, God.
k: Van onze dwaasheid
a: Keer ons om God.
k: Naar gerechtigheid
a: Keer ons om, God.
k: Naar liefde
a: Keer ons om, God.
k: Zoals de aarde zich keert
van nacht naar dag,
van dag naar nacht,
a: Keer ons om, God.
Aanvangslied 216 ‘Dit is een morgen’
Kyriëgebed na '...Roepen wij tot U': acclamatie uit 301c

Glorialied 985 ‘Heilig, heilig, heilig’

DE SCHRIFTEN
Kinderen - Kinderlied 162 ‘In het begin’ naar Genesis 1
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Inleiding
Schriftlezing Hosea 4:1-3
Lied ‘Om wat misdaan wordt’

t. H. Oosterhuis

2 Wij vluchten weg, wij horen niet.
Wij spelevaren in doodsgebied:
de tijd zo kort, de druiven zoet,
dus pluk de dag, na ons de vloed.
vrouwen: 3 Geen taal die nog wat hoop vertolkt.
Over ons heen daalt een zwarte wolk.
De regen stroomt, het water stijgt,
een vloed van wee die ons wel krijgt.
mannen: 4 Wij zullen worden afgedaan
en niets begrijpend ten onder gaan,
met man en macht, met vuur en zwaard.
Wij zijn geen nieuwe wereld waard.
5 Gij kiest het leven niet de dood.
Gij zult verwekken in onze schoot
een kind dat doet gerechtigheid,
een nieuwe mens, een nieuwe tijd

Gedicht

Gaat de zon
als een genade over je op,
wieken vogels
zwaar van vrede
welwillend door je bestaan,
vibreert de kosmos,
ademt een verre,
een zeer nabije God –
je hoort muziek,
het wonder voltrekt zich,
verrukt kom je thuis
in het landschap van je ziel.

Hans Bouma

Lied 982 ‘In de bloembol is de krokus’
Overweging
Muziek
Lied 154b:1,5,6,7,8 ‘Heel de schepping, prijs de Heer!’
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Mededelingen
Inzameling gaven
1 Vakantieweken voor onze ouderen
en voor wie niet eenvoudig op vakantie kan gaan.
2 Ondersteuning godsdienstonderwijs op de openbare scholen in Voorschoten.
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen
allen:

