PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
6 mei 2018 Genesis 6

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Jan Berghuis
lector: Reinie de Carpentier

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 naar psalm 25 met gezongen acclamatie 25d:
k: Wij verlangen naar U God
a: Naar U gaat mijn verlangen Heer
k: Help mij als ik het niet meer weet
a: Naar U gaat mijn verlangen Heer
k: U bent toch altijd goed voor ons geweest
U bent altijd vol liefde, vanaf het begin
a: Naar U gaat mijn verlangen Heer
k: Als wij het verkeerd doen
wijst u ons de goede kant op
Elke keer weer spreekt U ons moed in
a: Naar U gaat mijn verlangen Heer
k: U bent vol liefde en trouw
en dat vraagt U ook van ons
a: Naar U gaat mijn verlangen Heer
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 met acclamatie:301k I = vrouwen, II = mannen
Glorialied ‘Zing voor Gods licht’ (nr. 6 uit Ionabundel, melodie lied 868)
1 Zing voor Gods licht, dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren

2 Zing voor Gods kracht, die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
3 Zing voor Gods recht, dat de machthebbers mores zal leren,
arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen.
Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht
en ons tot vrijheid doet keren.
DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lied 317 ‘Grote god gij hebt het zwijgen”
Inleiding
Schriftlezing Genesis 6:1-4
Lied 1001:1,2 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’
Schriftlezing Genesis 6:5-10
Lied 992 ‘Wat vraagt de aarde meer van ons’
Schriftlezing Genesis 6:11-22
Lied 163a: 1,2 ‘Zeshonderd jaar is Noach oud’
Overweging
Lied 912 ‘Neem mijn leven’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden acclamatie 25b: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1.Diaconale hulp in Voorschoten, m.n. individuele hulp
2: Onze kerkmuziek, cantorij en organisten.
Slotlied:

Zegen
allen:

Van harte welkom voor koffie, thee of limonade in de Werf!
Afbeelding voorzijde: Sasja Hagens Kalypso 2, acryl en emulsie op canvas 170x170 cm
In kleur te zien op de website bij Liturgieën

