PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
30 september 2018

‘want hij wilde zich niet bij ons aansluiten’
voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Frank den Herder
lector: Ineke van Kempen
VOORBEREIDING
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: Kijk eens God, wij zijn in uw huis.
Want wij horen bij U.
Soms vergeten wij
dat ook de mensen buiten de kerk
bij U horen.
Wij zijn allemaal uw kinderen.
Oud en jong,
rijk en arm,
dichtbij en ver weg.
allen: Wij zijn allemaal uw kinderen.
Amen

Aanvangslied ‘‘Een woning die ruim is’ in wisselzang
t. L. van Prooyen Schuurman, melodie lied 753

1
Een woning die zo ruim is als
het hart van onze God,
zo hemelsbreed en wereldwijd:
Daar komt geen mens te kort.

2
Een huis dat vast staat als de trouw
waarmee God ons bemint,
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.

3 mannen:
Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof,
waar liefde alle angst verjaagt;
wie treurt wordt er getroost.
4 vrouwen:
De pijn van schuld en lot wordt daar
gewogen, rechtgedaan:
Er valt een warm en heilzaam licht
nieuw over ons bestaan.
5
Wie onderligt wordt opgericht.
Wie zich verheft die wordt
genadig op zijn plaats gezet:
voortaan een huisgenoot.

6
O Eeuwige verberg u niet,
wees onder ons vandaag,
maak woning schep een ruimte die
ons door de tijd heen draagt
allen gaan zitten

Kyriegebed gesproken en gezongen: lied 300c
de gemeente zingt Kyrie eleison overal waar ‘allen:’ staat
Gloria psalm 72a ‘Voor kleine mensen’ refrein allen

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed
Lied 289:1 en 3 ‘Heer het licht van uw liefde schittert’
Schriftlezing Markus 9:38-41
Lied 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Tekst
Lied ‘Goedheid is sterker dan slechtheid’ t. Desmond Tutu, m. J.L.Bell

Overweging
Muziek
Lied ‘Uw geest raakt mensen aan’

t. A. Bronswijk
melodie (F. Mehrtens) 655 ‘Een lied van uw verwondering’

1 De dromers gaan de mensheid voor
Het morgenlicht breekt bij hen door
en wat zij zien zal toekomst zijn:
De smaak van honing, geur van wijn.
2 De zangers zullen een nieuw lied
inzetten tegen het verdriet,
want zij bezingen wat zal zijn:
De smaak van honing, geur van wijn

3 De dichters leven van het woord
wat eens de schepping heeft gehoord,
dat nu al is wat straks zal zijn:
De smaak van honing, geur van wijn
4 Zo raakt uw Geest ons mensen aan
en wekt ons op, op weg te gaan,
naar wat uw toekomst eens zal zijn:
De smaak van honing, geur van wijn.

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden na’ ….zo bidden wij’ acclamatie 333:
‘ Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.’
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven
1. Open Doors: interkerkelijke stichting die vervolgde christenen
steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte.
2. Onderhoud van de kerken en de kerkelijke gebouwen.
Slotlied 415 ‘Zegen ons, Algoede’
Wegzending
Zegen
allen:

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

