PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
22 april 2018
derde zondag van Pasen

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Frank den Herder
lector: Arno Roest

VOORBEREIDING:

Welkom
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

lieve god
wij proberen om goed te zijn
maar soms lukt dat niet
soms worden we kwaad
op ons zusje of broertje
op onze vader of moeder
op onze vriendjes of vriendinnetjes
en dan zeggen we nare dingen
en dan voelen wij ons zelf ook naar
a: help ons om dat los te laten
en opnieuw te beginnen. amen

Aanvangslied 221 ‘ Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Kyriëgebed
Lied 997: ‘-en vele duizenden ontheemd’
1 cantorij; 2 allen; 3 cantorij; 4 allen
Glorialied 308 a 1 x cantorij en 2 x allen

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied 288: Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lied 680 ‘Kom heilige geest, gij vogel Gods’
1 allen; 2 mannen; 3 vrouwen; 4 en 5 allen
Inleiding

Schriftlezing Genesis 4: 1-8

Lied 286 uit ‘Verzameld Liedboek H. Oosterhuis’

Schriftlezing Genesis 4: 9-17
Lied 828 ‘Stem als een zee van mensen’
1 cantorij; 2 en 3 allen
Overweging

Cantorij: Ubi Caritas van Ola Gjeilo
Ubi caritas et amor,
Deus ibi est
Congregavit nos in umum Christi amor
Exsultemus et in ipso jucundemur
Timeamus et amemus Deum vivum
Et ex corde diligamus sincere

Waar zorgzaamheid en liefde zijn,
daar is God
De liefde van Christus heeft ons verenigd
Laten ons juichen en verblijd zijn
Laat ons de levende God vrezen en
liefhebben. Oprecht en vanuit het hart

Lied 322 ‘Die chaos schiep tot mensenland’
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden acclamatie lied 681 ‘Veni sancte spiritus’
Stil gebed
Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven, Orgelspel
1. Kerk in actie straatpastoraat: Inloophuis als ontmoetingsplek
2. Plaatselijke pastorale zorg.
Slotlied 426 ‘God zal je hoeden’ 1x cantorij, 1x allen
Wegzending
Zegen

Van harte welkom voor koffie, thee of limonade in de Werf!

De afbeelding op de voorzijde:
Kain en Abel, ivoren paneel uit de kathedraal van Salerno, ca. 1084.
10.9 cm x 22.1 cm (nu te vinden in het Louvre)
De afbeelding in de liturgie:
Aad de Haas: ‘Kain vechtend met Abel’,
gewassen inkt op papier, 15,9 x 20 cm 1948-52

