PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
7 augustus 2022 Zomerserie: Bronnen van Bezieling

FRIDA KAHLO 2

Frida Kahlo ‘Las dos Fridas ‘ (De twee Frida's ), 1939, Olieverfschilderij,
173.5 × 173 cm

Voorgangster: ds. Anki Peper
Organist: Jan Berghuis

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 298 ‘Eeuwige onze God’ (I=vg; II=allen)

Allen gaan zitten
Inleiding
Aanvangslied psalm 107:1,2,3

Vervolg volgende bladzijde

2
Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, –
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

3
Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

Kyriëgebed na:………..ontferm U: acclamatie uit 300c

Gloria psalm 107:4

Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

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 ‘De twee Frida’s’
Lied 924 ‘Verdoofd en schamper van gemis’

2
Uw Naam ons eertijds aangezegd
volhardt in onze oren
opdat wij doen het volste recht
en zijn uit U geboren –
‘de minste mens een naaste zijn’:
dat woord heeft zin gegeven
ons angstbeladen leven.

3
Die gaan de wegen van uw woord
geen lot is hen beschoren
dan Gij, Gij plant hun adem voort
uw land zal hen behoren.
Woestijnen gaan in dauw gedrenkt
geluk zal wedervaren
aan wie verworpen waren.

Schriftlezing Mattheus 5:3-10

'Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
‘Een Berg Rede’ Tekst & muziek: Matthijn Buwalda

Gelukkig als je hart geen huis is voor je trots
Ooit hou je de hemel in je handen
Gelukkig als je treurt, je eigen tranen proeft
Want ergens wacht een liefde voor een arme
Wees blij als tederheid je sterkste wapen is
Want je zult een prachtig land ontvangen
Gelukkig als je nooit van recht verzadigd raakt
De honger zal je niet meer lastig vallen
Houdt moed! Houdt moed!
Ooit komt er een dag dat God je recht doet
Houdt moed! Houdt moed!
Ooit komt er een dag dat God je recht doet
Gelukkig als je ook steeds je naaste ziet
Ooit word je zelf liefdevol bekeken
Gelukkig is het hart, zuiver, zelfs naïef
Ooit zie jij de hemel openbreken
Wees blij als er door jou vrede wordt gesticht
Men zal als God kind over je spreken
Gelukkig als je lijdt voor wat waarheid is
Ooit zal God de hemel aan je geven
Houdt moed! Houdt moed!
Ooit komt er een dag dat God je recht doet
Houdt moed! Houdt moed!
Ooit komt er een dag dat God je recht doet

Schriftlezing Mattheus 11: 28-30

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan
zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Overweging
Muziek
Lied 932 ‘Rust nu mij ziel’

2 Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig
te vroege vrede, maar geef je aan God.
Voedsel is het dat niet verzadigt,
drinken te over, toch kwelt dorst.
3 Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.
4 Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen,
durf te geloven, hoor: God heeft je lief.
In pijn en leed deel je in Christus,
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet.

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden met acclamatie: lied 426 (andere vertaling)
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Stil Gebed - Onze vader
Mededelingen
Collectes: 1 Straatpastoraat van de Bakkerij
2 Jeugdwerk
Slotlied
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