PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
5 mei 2019, derde zondag van Pasen
BEVRIJDINGSDAG

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Frank den Herder
lector: Peri Vos
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: Gisteravond was iedereen even stil
en verdrietig
a: Vandaag vieren we Bevrijdingsdag
k: Maar kunnen we wel blij zijn God?
a: Want op heel veel plekken is nog oorlog
k: Helpt u ons om blij te zijn?
en helpt u ons om een open oog en open hart te hebben
a: voor de mensen die nu nog onvrij zijn:
gevangen, of op de vlucht, amen.
Aanvangslied ‘Vrede voor jou’ t. J. van Opbergen, melodie lied 865
1 Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving nieuwe moed
voor jou en iedereen.
2 Niemand komt hier, vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig
niemand te groot, geen een te klein, dit wordt verbeeldt in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.
3 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
Kyriëgebed na '...Roepen wij tot U': 301a
Glorialied psalm 98:1,4 ‘Zing een nieuw lied’

DE SCHRIFTEN
Kinderen - Kinderlied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed

Gedicht ‘In vredesnaam’ Jana Beranova
Mijn nacht is breekbaar
als een kolibrievlinder

ik laat de bomen
stapelverliefd ruisen

vreemde stappen naast mijn bed
laarzen groot als wolkenkrabbers

de bergen elkaar
opnieuw ontmoeten

't bliksemt en knalt en ik sta weer
op straat - klein - alleen

en om geen kind te zijn
dat nooit meer slapen kan

Ik ren naar het slagveld
om een gedicht te schrijven

geef ik landen voeten
om het geluk met ons te delen

graaf geen kuil
voor gevallen woorden

Voor vrede plant ik
een stokroos een echte
met kaarsrechte rug
(geschreven in opdracht van het nationaal Comité 4 en 5 mei in 2004)

Lied 772:1,2
Gedicht ‘Haat’ Wisława Szymborska (zie achterzijde liturgie)
Lied 772:3 (N.B. onder ‘uw volk’ begrijpen we al Gods mensenkinderen)
Schriftlezing Lukas 24:36-53
Lied ‘De vrede van God’

de

vre- de van

God,

de

vrede van Jezus Mes - si- as.

vre- de van God, de

De

vrede van

God, voor jou en voor mij, voor ie-der-een om ons heen.
Overweging
Muziek
Lied 1014:1,3,4,5 “Geef vrede door’
Gedachtenis overlijden lied 961’Niemand leeft voor zichzelf’
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1.Plaatselijke diaconale hulp, speciaal voor individuele
hulp aan onze naasten die in nood zijn.
2.Plaatselijke kerkmuziek, cantorij en organisten.

Slotlied ‘Vrede wens ik je toe’

Zegen
allen:

lied 708:1,6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’

(uit Opstaan, Iona, t. R. Bos)

