PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
4 augustus 2019

Wie ben ik?
Over zoeken naar identiteit

fragment van ‘We do Not sleep as we Parade all Through the Night...’
Raquel van Haver, 2018,4 bij 9 meter

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Jan Berghuis
lector: Wilma Saraber

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 lied 295
Thema Wie ben ik? Over zoeken naar identiteit

Aanvangslied ‘Hier wordt het land gezocht’ t. H. Jongerius, m.gez.490
1
Hier wordt het land gezocht
waar wij gelijken zijn, niemand apart en
geen kleuren die minder zijn.

3
Hier wordt een Stem gehoord
die nog niet klinken mag, mensen die hopen op
ooit een bevrijdingsdag.

2
Hier wordt de tijd verhaast
dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en
ogen die open gaan.

4
Hier staat een tafel
waaraan ons wordt voorgedaan
hoe wij genezen van
heersen en misverstaan.

5
Hier is een woord van Hem
die ons geschapen heeft:
Waar is je naaste,
de mens die jou nodig heeft?
allen gaan zitten

Kyriegebed na: 'zo bidden wij ... ‘

(uit de Oosters Orthodoxe traditie)

Gloria lied 154:1,4,6,10
DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied

Gebed
Schilderij ‘We do Not sleep as we Parade all Through the Night...’
Raquel van Haver, 2018,4 bij 9 meter.
Muziek
Schriftlezing Galaten 3:1-5 en 26-28:
26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van
God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden,
hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer,
slaven of vrijen, mannen of vrouwen-u bent allen één in Christus Jezus.

Lied 353 ‘Nu heeft het oude leven afgedaan!’
Overweging
Lied 975:1,2,3 ‘Jezus roept hier mensen samen’

GEBEDEN EN GAVEN:
Gedachtenis
Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1. Diaconaal classicaal werk
2. Godsdienstonderwijs op de openbare scholen.
Mededelingen
Slotlied: 415 ‘Zegen ons Algoed’

Zegen
allen:

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

