PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
3 maart 2019
‘REFLECTIE’
voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Henk Walvaart
lector: Froukje Harkes-Idzinga
VOORBEREIDING:
Orgel: Nun lob, mein Seel, den Herren’
(lied 103a) van D. Buxtehude.
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: Liefdevolle God
Soms hebben wij heel snel kritiek op anderen
a: en vergeten wij naar onze eigen rol te kijken
k: Soms vinden we anderen bazig
a: en vergeten we hoe bazig wij zelf kunnen zijn
k: Soms vinden we dat anderen te weinig meehelpen
a: en vergeten we hoe vaak onze woorden
zonder daden zijn
k: Wilt u ons helpen
a: om liefdevoller naar elkaar om te zien
en van Jezus te leren? Amen

Aanvangslied psalm 33:1,2,8
allen gaan zitten
Kyriegebed na: 'zo bidden wij ... ‘ lied 367c
Gloria 117a:2
DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied “Licht’

Gebed
Lied 197 ‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’
Inleiding
Lied ‘Gelukkig de mens’

2 Gelukkig de mens
die droefheid ontmoet
en door zijn blijmoedigheid
wonderen doet.

t. H. Jongerius, m. J. Essing

mannen:
3 Gelukkig de mens die,
zuiver van hart,
gewapend met eerlijkheid
eigenwaan tart.

vrouwen:
4 Gelukkig de mens
die niet eerder zwicht
tot zij in gerechtigheid
vrede hier sticht.

5 Gelukkig de mens
die dit heeft volbracht
en ons in de duisternis
licht heeft gebracht.
6 Gelukkig de mens
die Hem kan verstaan
die ons in die mens’lijkheid
voor is gegaan.
Schriftlezing Lukas 6: 41-49
Lied 422 “Laat de woorden, die we hoorden’
Overweging
Orgelmuziek ‘Canzonetta’ van D. Buxtehude

Lied ‘Die vrede willen stichten’
1 Die vrede willen stichten
en wegbereider zijn,
betrekkingen herstellen,
gezegenden zijn zij,
die bruggen willen bouwen
waar afgronden bestaan
en kloven helpen dichten,
gezegend zij hun naam.

t. M. de Bruijne melodie lied 803

2 Die hulp en bijstand bieden
waar mensen zelf nog niet
de weg terug hervinden,
gezegend zij hun ziel.
Die woorden willen spreken
die ongezegd nog zijn
om starheid te doorbreken
gezegenden zijn zij.

3 Die steeds opnieuw proberen
om mensen tot elkaar
en tot zichzelf te brengen,
gezegend zij hun naam.
Is dan de weg geopend,
komt vrede naderbij,
vervolgen zij hun weg weer,
gezegenden zijn zij.
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden – met acclamatie 333: Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
Stil gebed - Onze Vader
dat Christus bij ons woning vindt.

Mededelingen
Inzameling gaven 1: Jeugddorp “De Glind” 2: Plaatselijk missionair werk.
Slotlied: ‘Breng ons daar’

t. J. van Opbergen

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.
Zegen
allen:

Orgel Postludium van J.G. Vierling.

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

