PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
7 april 2019 vijfde zondag Veertigdagentijd
DELEN: Over geloven in de weerbarstige praktijk
voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Henk Walvaart
dwarsfluit: Emile de Jong
lector: Simone Liesveld

HAGAR

VOORBEREIDING:
Orgelmuziek: Bewerking van psalm 43
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: Hier zijn wij God,

uw kinderen.
Soms voelen wij ons verloren
in deze grote wereld,
Soms zijn wij elkaar kwijt.
a: Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen.
Aanvangslied psalm 107:1,2,3 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
allen gaan zitten
Kyriegebed:
gezongen gebed: lied 997:1,2,4 ‘en vele duizenden ontheemd’
gesproken gebed afgesloten met lied 301d

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied

Gebed
Inleiding

Schriftlezing Genesis 16: 1-15
Lied 837:1,2 ‘Iedereen zoekt U’
Schriftlezing Genesis 21: 1-21
Lied ‘Lied van nabijheid’ melodie lied 834
1 Zo ver en tóch nabij zijt Gij
hart van het leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wilt zijn.
2 U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.
3 U bent een God van rechtop staan.
van `mens, je mag weer verder gaan!'
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk
Overweging
Muziek ‘Adagio’ van J.B. Loeillet.
Lied 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’

GEBEDEN EN GAVEN:
Gedachtenis
Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
Voorbeden met acclamatie 63a: O God, U bent mijn God,
ik zoek U, mijn ziel dorst naar U!
Stil gebed
Onze Vader
Mededelingen

Inzameling gaven
1. Straatpastoraat vanuit diaconaal centrum “ De Bakkerij “ in Leiden
2. Algemene kerkelijke arbeid.
Muziek: Largo en Allegro van J.B. Loeillet.
Lied 415 ‘Zegen ons algoede’

Wegzending
Zegen
allen:

Muziek: Fantasia van J.Chr. Kittel

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

