PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
28 oktober 2018
‘DANKDAG’

voorgangster: ds. Anki Peper
lector: Lineke Stoop
organist: Herman Lodder
mee voorbereid door
Hans van Kempen(diaken) en Babs van der Schoot(ouderlinge)

VOORBEREIDING:
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet en bemoediging

v:

De Eeuwige zij met u!

a:
v:
a:

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

Drempelgebed
k: Vergeef ons God
want anders kunnen wij niet leven
en geef ons God
dat wij elkaar vergeven
a: omdat ons leven
ons is gegeven
door U alleen
k: Bevrijd ons God
van waar we aan schuldig waren
zodat ook wij weer vrijheid geven
aan onze schuldenaren.
a: Wil ons nabij zijn,
zodat we vrij zijn
door U alleen
k: Houd van ons God
en help ons van elkaar te houden
Vertrouw ons God,
in wat U ons toe vertrouwde
a: Wil van ons houden,
wil ons behouden
in U alleen
Intochtslied

218:1,2,3,4 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’
allen gaan zitten

Kyriegebed na ….daarom roepen wij: acclamatie 301a
Gloria lied 985:1,2

DE SCHRIFTEN:
Kinderen – Kinderlied 288 ‘Welkomstlied’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lied 972: 7,5,8 (Let op volgorde!)
Inleiding
Gezongen Schriftlezing naar Jesaja 35:5-7 t. H. OOsterhuis
Dat blinde ogen worden geopend
dat doven eindelijk horen.
En springen als een hert zal de lamme,
en zingen de tong van de stomme.
In wildernissen breekt water uit,
door steppen stromen rivieren
het gloeiende zand wordt een bron-wel, een vijver,
dorstige grond een oase.
Schriftlezing Markus 10: 46-52
Lied 534: 1,2,3 ‘Die blinden weer liet zien’
Verwondering verbeeld
Lied 716:1,2,3 ‘Zaaien, maaien, oogsten’
Overweging
Orgelmuziek
Lied ‘Tijd van kleurenpracht’

t. H. Tacken, melodie lied 834

1 Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer ’t najaar wacht.
Al wat er groeide in de tijd
heeft God tot nieuwe oogst bereid.
2 Nu komt de herfst, verstilt het al,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft Gij ons in overvloed
uw liefde die ons leven doet.
3 Mogen wij rijk gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid,
de weg die naar de vrede leidt.

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1 Kerkelijke Contactcommissie
2 Algemene kosten van de Kerkdiensten
Slotlied 704 “Dank, dank nu allen God’

Zegen
allen:

Welkom voor koffie, thee en limonade (kinderen) in de Werf!
Deel je tijd: maak een praatje met je buren,
net iets meer dan hallo en goeiedag

Bak koekjes, deel ze in de straat,
op je werk, met vrienden
Toon je dankbaarheid: Vertel iemand hoe blij je bent met hem
of haar

Bak pannekoeken met kinderen (van graan tot meel!!)
en smeer er lekkere zelfgemaakte jam van anderen op

Kook geurige pompoensoep en nodig gasten uit
samen aan tafel
ga met iemand wandelen,
geniet van herfstkleuren, eikeltjes en beukenootjes
(misschien kan ook het hondje mee?)

