PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
12 augustus 2018

‘Waarmee kleed je je?’

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Herman Lodder
lector: Henka Boyadjian

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
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.
allen gaan zitten
Kyriegebed na: 'zo bidden wij ... ‘ lied 274:2
Gloria psalm 117a

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied 288 ‘Welkomstlied‘
Lied 333 ’Kom Geest van God’ - Gebed – lied 333 ’Kom Geest van God’
Pak van Vilt, Joseph Beuys, 1970
Muziek
Schriftlezing Kolossenzen 3: 12-15
Lied ‘In de diepte’

t. Y. van Emmerik, m. ‘Alle Menschen werden Brüder’

1
In de diepte van de mensen
leeft een onvervreemdbaar beeld
van hoe wij ooit kunnen worden
als de mensheid is geheeld
Als Gods Geest door ons kan stromen
vangt een nieuwe toekomst aan,
ooit is God tot ons gekomen
als een kind in ons bestaan

2
Ergens kwam de droom tot leven
en nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen
leerde ons om op te staan,
om ons lot ter hand te nemen,
en Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend
zette Hij ons op Gods spoor

3 Alles wat er schuilt in mensen
aan nog ongeboren kracht
heeft de liefste mens der mensen
voor ons aan het licht gebracht.
Hij liet allen leven, groeien,
was de zon in hun bestaan,
heeft ons daarmee uitgenodigd
om een nieuwe weg te gaan.
Overweging
Muziek
Geloofsbelijdenis (staande)
IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God
God over de goden,
Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd,
Vader van zijn volk onderweg,
Moeder van alle levenden.
Dat geloven wij.
Gods vrederijk is nabijgekomen
in Jezus van Nazareth, de Messias.
Wij worden geroepen hem te volgen.
Dat geloven wij
De Geest is het die levend maakt
die ons leidt in waarheid,
ons lokt met het visioen
van een wereld waar het menselijk toegaat
die mèt ons gaat naar de toekomst
Dat geloven wij.
Wij verlangen naar een levend geloof
wij willen ingaan tegen alles wat de liefde tekort doet
en ons inzetten voor de wereld om ons heen, ver en nabij.
Dat proberen wij.
Lied ‘Sjaloom-Vrede’
1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen
Sjaloom naar elkaar, als vredesgebaar:
Sjaloom, sjaloom.
Wij wensen elkaar, dat God ons bewaart:
Sjaloom, sjaloom
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

m: Sjaloom chaverim

Mededelingen
Inzameling gaven 1. Kerk in actie: School voor dove en verstandelijk
gehandicapte kinderen in Kameroen.
2. Onderhoud van de kerkorgels.
Slotlied:

Wij moe-ten gaan; aan ’t lied van be- vrij - ding

voeg-den we weer een ei - gen re - frein,

za-gen rond-om

de glans van her- ken - ning

hoe we el – kaar tot Ver-bondge-noot zijn.

Vonden het

Woord,

eer-der

ge - hoord,

als nieu-we bron op ei - gen ter- rein.
2 Laten we gaan, geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst’lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
3 Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
Zegen
allen:

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

