PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
28 april 2019, tweede zondag van Pasen

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Jan Berghuis
lector: Henka Boyadjian
VOORBEREIDING
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet v: De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u
Bemoediging lied 291a:1

zij de

Eeuwige

Drempelgebed

k: Dag God,
wij zijn weer naar de kerk gekomen
Kunnen wij u hier vinden?
a: Of moeten wij ergens anders zoeken?
k: Misschien midden onder de mensen?
a: Help ons toch dat te ontdekken
amen

Aanvangslied 280:1-5 ‘De vreugde voert ons’
Kyriëgebed na '...Roepen wij tot U': 301k in wisselzang
I=vrouwen,,II=mannen
Glorialied 634 ‘U zij de glorie’
DE SCHRIFTEN
Kinderen - Kinderlied ‘Lichtlied’

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Schriftlezing Lukas 24:13-21
Lied 232
Schriftlezing Lukas 24:22-27
Lied 232
Schriftlezing Lukas 24:28-35
Lied 232
Overweging

Geloofsbelijdenis (naar een franciscaans credo) in wisselspraak
v: Ik geloof in Jezus Christus
vrouwen: Omdat hij geloofde in een vriendschap
die tot een andere wereld leidt
waarin de liefde zal heersen,
en omdat hij daarvoor wilde sterven.
v: Omdat hij van het leven hield
en alles met iedereen deelde.
mannen:

Omdat hij als geen ander heel eenvoudig
sprak over alles wat hem ter harte ging:
het leven, de liefde, de dood,
de schoonheid van de wereld en de toekomst.

v: Omdat hij ten overstaan van iedereen
uitsprak wat hij ten diepste geloofde.
vrouwen: Omdat hij het nooit heeft aangelegd
met de leugen noch met de vleierij,
nog met enige lafhartigheid
tegenover de machtigen van zijn tijd.
v: Omdat hij de angst heeft gekend
toen hij wist verraden te zijn.
mannen:

Omdat in zijn ogen een bankier en melaatse,
een prostituee, een boer of een kind,
allemaal evenveel waard zijn,
mensen met dorst naar liefde en leven.

v: Omdat hij over die Andere sprak
hem zo nabij, dat hij ‘Vader’ zei.
vrouwen: Omdat noch de Romeinse tribunalen,
noch de executie pelotons van vandaag,
noch onze eigen persoonlijke lafheid
zijn stem ooit tot zwijgen kunnen brengen.
v: Omdat hij zich op zijn levensweg omkeerde
en eenvoudigweg zei: ‘Jij, volg mij!’
allen: Omdat mensen, ook nu,
die opstaan tegen de machtigen
en opkomen voor vrede en recht
meer over hem zeggen
dan alle lange preken bij elkaar
amen
Orgelmuziek

Lied 653:1,2,7 ‘U kennen, uit en tot u leven’
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden na: ......zo zingen wij: 256 ‘Blijf met uw genade…’
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven
1 Diaconie: vakantieweken voor onze ouderen en voor iedereen
voor wie het niet (meer) eenvoudig is om met vakantie te gaan.
2 Onderhoud van de kerken en de kerkelijke gebouwen.
Slotlied ‘Breng ons daar’
t. J. van Opbergen, melodie gezang 292
1 Breng ons daar waar mensen leven
wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
in uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden
rode draad in ons bestaan,
ankervast vandaag en morgen,
kracht en moed om door te gaan.
2 Breng ons daar waar mensen wonen,
geef hen bij elkaar een thuis,
waar zij liefde mogen tonen,
samen delen last en kruis.
Breng ons daar waar in de stilte,
brood gebroken wordt, gedeeld,
waar uw Geest door alle kilte,
breekt en zalft en harten heelt.
Wegzending
Zegen
allen:

Welkom in de Werf voor koffie, thee en limonade !

