
Zondag 27 september 2020 
 

 
 

DE BERGEN ZULLEN VREDE DRAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN 
 
voorganger: ds. Freek Bakker 
organist: Henk Walvaart 
soliste: Maria Rosenmöller 
lectrix: Sanne Roest 
 

 



Orgelspel: Koraal: Werde munter, mein Gemüte  
                                  met vier variaties van Joh. Pachelbel. 

 
OM TE BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Groet: 
v.   De Eeuwige is met u 
a. ook met u zal God zijn (gezongen) 
 
Bemoediging 
 
v.   Onze Hulp is de Naam van de Eeuwige 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. en het werk van Zijn hand niet loslaat 
 
Drempelgebed: 
 
v.   Liefdevolle God, 
k.  ze zeggen dat U vrede kan brengen 
v. maar ondertussen is hier veel geweld; 
k. ze zeggen dat U mensen gelukkig kan maken 
v. maar ondertussen zijn hier velen niet gelukkig; 
k. ze zeggen dat U mensen liefde in het hart geeft 
v. maar ondertussen is hier nog heel veel haat; 
k. daarom kijken wij naar U; vol verwachting 
v. breng vrede, God, breng liefde, breng geluk. 
a. Amen 
 
 
 
 
 
 
Aanvangslied: Psalm 72 vers 1 en 4 (waarna wij gaan zitten) 
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Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
Kyrië: Gebed, als de voorganger zegt ‘bidden en zingen wij’, zingen wij Lied 

301h 



      

 
 
Loflied: Psalm 72 vers 7 
 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

DE SCHRIFT 
 
Gebed om licht 
 
Gesprek met  de kinderen 
 
Zingen: Lied ‘Van de vrede blijf je dromen’, vers 1 en 2: 

 

   
  



               
                 Samen zullen wij weer leren 
  van de vrede, hoe dat moet, 
  hoe je onrecht om kunt keren 
  tot iets heels en tot iets goeds, 
  zodat alles anders wordt, 
        dichterbij de droom van God, 
  zodat alles anders wordt, 
  dichterbij de droom van God. 
   
 Lezing:  Psalm 72 
 
Zingen: Lied 417 (tweemaal) 

 

 
. 

Vervolg Psalm 72 
 
Zingen: Lied 417 (tweemaal)        Vervolg Psalm 72 
   
Zingen: Lied 1010 vers 1 en 3 

 

 



 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
Solozang: ‘Free at last, free at last’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 512 vers 1 en 5 
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Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
De gebeden 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en het oecumenisch Onze Vader 
      
 Telkens na ‘Wees barmhartig, God’, zingen wij het refrein van Lied 295.  
 

 
Onze Vader 
 

ALS WE WEER OP WEG GAAN 
 
Slotlied: Lied 1001 (staande) 
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
3 
Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
 
Zegen      
    afgesloten met het gezongen amen: 
 
Orgelspel: Fantasia van Joh. Chr. Kittel 
 


