PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
14 augustus 2022 Zomerserie: Bronnen van Bezieling

FRIDA KAHLO 3

‘De liefdevolle omarming van het universum, de aarde, mijzelf,
Diego en senor Xoloti’, 1949, 70cm x 60.5cm, olie op hardboard

Voorgangster: ds. Anki Peper
Organist: Herman Lodder
Lectrice: Peri Vos

VOORBEREIDING:
Muziek
Welkom (hierna gaan allen staan)
Stilte
Groet en Bemoediging
v.
De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u
v.
a.
v.
a.

zij de

Eeuwige

Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
God heeft beloofd ons nooit los te laten
Op God hopen wij!

Drempelgebed
Aanvangslied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
1,2: allen; 3 vrouwen, 4 mannen; 5 allen

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
Niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3 Vrouwen:

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4 Mannen:

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Allen gaan zitten
Inleiding
Kyriëgebed na:………..ontferm U:

Gloria ‘Eer zij God in de hoge’’

DE SCHRIFTEN:
Kinderen - Kinderlied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
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 nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Frida Kahlo ‘Omarming’

Lied 707 andere
andere vertaling
vertaling(M.
(M.de
deGroot)
Groot) uit
uitIonabundel
Ionabundel
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mijn wind, mijn zon.

2 Christus, Jij moeder, werd als ik,
Om mij te voeden met jouw licht,
Graan van het leven, liefdeswijn,
Jouw lichaam zal mij vrede zijn.
3 Moeder de Geest, die zorgt en zoogt
Houd mij omarmd in jouw geduld,
Zodat ik in vertrouwen groei
Totdat ik weet, totdat ik bloei

Schriftlezing psalm 36:6-10
EEUWIGE ,hoog als de hemel is uw Liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
U, EEUWIGE, bent de Redder van mens en dier.
Hoe kostbaar is uw Liefde God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van Uw Huis,
U lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij U is de bron van het leven,
door uw licht zien wij licht.
Lied 903:1,2

2 Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ’t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Overweging
Muziek
Lied ‘Scheppende kracht’ melodie psalm 110; t. J. Roelofs van der Linden
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2 Levende kracht die dorheid brengt tot bloeien,
Knoppen elk voorjaar weer ontspruiten doet,
Die ook de mens vernieuwen laat en groeien.
Dank voor uw kracht die ons bezielt en voedt.

3 Helende kracht die lijden kan verzachten,
Als mensen armen om een schouder slaan.
Luisterend oor in onze zwartste nachten.
Dank voor uw kracht die wanhoop helpt weerstaan.
4 Eeuwige kracht die ons lijft inspireren,
Die aan uw schepping doel en richting geeft,
Die ons het hart naar anderen doet keren.
Geef dat uw kracht voor altijd in ons leeft.
GEDACHTENIS lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden met acclamatie psalm 36a

Stil Gebed
Onze vader
Mededelingen

Collectes: 1. Jeugddorp de Glind
2. Raad van Samenwerkende Kerken
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God voor jou en voor mij, voor ie-der -een om ons heen.-----

ZEGEN
allen:

Muziek

