PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

Zondag 22 maart 2020
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Frank den Herder
Ouderling: mw. Babs van der Schoot
Zang:
enkele gemeenteleden o.l.v. Maria Rosenmöller

Muziek: ‘Befiehl du deine Wege’ uit de Matthäus-Passion van
J.S. Bach.
Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.
Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
Welkom
Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Gebed

2

Lied 1003

2.
Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen –
niemand een brood in de hand
3.
Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen –
nergens een feest in de stad
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4.
Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken –
niemand een lach om de mond.
5.
Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de stad overal
Schriftlezing uit Exodus 7:8-25
Lied 547: 1 t/m 4

2.
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Refrein
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3.
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Refrein
4.
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Refrein
Overweging
Muziek Nocturne opus 9 nr. 1 van F. Chopin
Gebed
Slotlied 993
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2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.
5.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,
7.
Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Muziek ‘Was mein Gott Will, das g’scheh allzeit’ uit de MatthäusPassion van J.S. Bach
Was mein Gott will, das g'scheh' allzeit,
Sein Will', der ist der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste;
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Massen,
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Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlaßen.
Wat mijn God wil, geschied' altijd,
zijn wil is steeds de beste.
Hij is altijd tot hulp bereid,
Hij blijft mijn sterke veste.
Hij helpt uit nood,
de trouwe God,
Hij troost mij bovenmate.
Wie God vertrouwt,
vast op Hem bouwt,
die zal Hij nooit verlaten.
Bij wijze van collecte:
Omzien naar elkaar

Onze diepste troost is niet dat wij naar God kijken, maar dat Hij ons ziet
en niet uit het oog verliest. Laten wij daarom juist nu onze naasten niet
vergeten en naar hen omzien.
Collecteer of doneer voor gestrande vluchtelingen aan de Griekse
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grens
De situatie in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos
is dramatisch. Er zijn meer dan 20.000 vluchtelingen, zeven keer zoveel
als het kamp aankan. Uitgerekend daar is nu ook het coronavirus
geconstateerd, terwijl de situatie al hopeloos is. Met uw steun kunnen
kerkelijke organisaties hulp blijven bieden. Geef ook.

Doneer

8

