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‘Met God verbonden’

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Frank den Herder
lector: Caroline Heijer

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 298 in wissel: solo en I = vg; II = allen
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord,
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,
leer ons U kennen.
Die Bron van Leven wordt genoemd,
doe ons weer leven.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.
allen gaan zitten
Thema Met God verbonden, zijn in het licht?
Aanvangslied 275:1,2 allen; 3 vrouwen, 4 mannen; 5 allen
Kyriegebed na: 'zo bidden wij ... ‘ acclamatie 301h
‘Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria lied 305: 1,2,3 ‘Alle eer en alle glorie’

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied

Gebed voor de opening van de Schriften
Lied ‘Uw liefelijk gelaat’

t. H. Hoekstra, melodie psalm 31

1 Doe over ons genadig lichten:
Uw liefelijk gelaat,
uw liefelijk gelaat.
uw licht om ons in op te richten
Licht dat zich wil verspreien,
ons leven zal verblijden.
2 Doe over ons genadig lichten:
Uw liefelijk gelaat,
uw liefelijk gelaat
en maak ons stil voor U - uw liefde,
en open voor uw vrede,
O God, hoor onze bede.
Schilderij ‘Abstracte kop: Licht en duisternis’
Alexej van Jawlensky, 1925,
olieverf op karton 42,5x32,5.
Muziek George Harrison ‘My sweet Lord’
My sweet Lord,Mm, my Lord /I really want to see you /Really want to be with
you / Really want to see you, Lord / But it takes so long, my Lord
My sweet Lord,,Mm, my Lord
I really want to know you / I really want to go with you
Really want to show you, Lord / That it won't take long, my Lord /Hallelujah,
My sweet Lord / I really wanna see you Lord / But it takes so long, my Lord
Hallelujah, My sweet Lord, Hallelujah, Mm, my Lord
I really wanna know you, Hallelujah, I really wanna go with you, Hallelujah

I really wanna show you, Lord / That it won't take long, my Lord
Hallelujah, My sweet Lord,My Lord, Hare Krishna,Hare Hare
Now I really wanna see you /Hare Rama,I really wanna be with you
I really wanna see you Lord /But it takes so long, my Lord
Hallelujah, My Lord Hallelujah,My my my Lord ,Hare Krishna
My sweet Lord, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara, My
sweet Lord, Gurur Sakshaat, My sweet Lord
Parabrahma, My, my my Lord, Tasmayi Shree, My, my my my Lord
Guruve Namah,My sweet Lord, Hare Rama, Hare Krishna, My sweet Lord,
Krishna Krishna

Schriftlezing 1 Johannes 1:1-10
Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’
Overweging
Muziek
Lied 653:1,4,7 ‘U kennen, uit en tot U leven’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden met acclamatie 921: Christe, lux mundi, qui sequitur te
habebit lumen vitae, lumen vitae.
vertaling: Christus, licht der wereld,
wie U volgt heeft het licht dat leven geeft.
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven
1. Straatpastoraat door diaconale medewerkers van de Bakkerij
in Leiden.
2. Catechese voor kinderen
Slotlied 426 ‘God zal je hoeden’ 1x engels, 1x nederlands
Zegen
allen:

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

