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voorgangster: ds. Anki Peper
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organist: Jan Berghuis
mee voorbereid door Babs van der Schoot, Hans van Kempen, Els Supranoto en
Ralph Dykstra
VOORBEREIDING:
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet en bemoediging

v:
a:

De Eeuwige zij met u!

Ook met u
zij de Eeuwige
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Hier zijn wij God, uw kinderen.
Soms hebben wij plezier:
buiten spelen, kastanjes zoeken
Soms voelen we ons verdrietig
Omdat er ruzie is
Omdat oude mensen bang zijn om naar buiten te gaan
Was alles maar goed in de wereld
Help ons om het goede te doen, amen
Intochtslied Tijd van kleurenpracht’
1
Dit is een tijd van kleurenpracht
nu na de zomer ’t najaar wacht.
Al wat er groeide in de tijd
heeft God tot nieuwe oogst bereid.
2
Nu komt de herfst, verstilt het al,
maar vruchten zijn er zonder tal.
Zo geeft Gij ons in overvloed
uw liefde die ons leven doet.

t. H. Tacken, melodie lied 834

3
Mogen wij rijk gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein.
Leven wij zo met dankbaarheid,
de weg die naar de vrede leidt.
4
Veelkleurig is de liefde Gods,
zo stoer en stevig als een rots.
Om op te bouwen ons bestaan
raakt Gij ons met genade aan.
allen gaan zitten

Kyriegebed na ….daarom roepen wij:
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vert. Heilige God, Heilige, Sterke, Heilige Onsterflijke. Ontferm u over ons

Gloria psalm 67:1,3

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
DE SCHRIFTEN:
Kinderen
Gebed

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gezongen en gesproken Schriftlezing naar Genesis 1: Lied 987
1 allen gesproken:
In het begin was er duister,
over de wateren waakte uw Geest;
toen klonk uw stem: ‘Er zij licht!’ –
nooit is de nacht meer blijvend geweest.
V.Q.:

2 allen gesproken: Gij hebt de hemel geschapen:
veilige koepel boven ons hoofd,
opdat wij vrij mogen leven
hier in het land dat Gij hebt beloofd.

V.Q. refrein

3 allen gesproken: Water verzameld tot zeeën;
aarde, niet langer bedreigd door de vloed,
kon nu haar vruchten gaan geven:
bomen en bloemen, – zie het was goed. V.Q. refrein
4 allen gesproken: Zon om de dagen te voeden,
maan om te hoeden over de nacht,
sterren om ons te doen weten
wanneer de lente mag worden verwacht. V.Q. refrein
5 allen gesproken: Zee, waar het wemelt van leven:
grote gedrochten en klein gekrioel;
hemel vol vogels, – gezegend:
heel hun uitbundig bestaan is uw doel.

V.Q. refrein

6 allen gesproken: Dieren, zij mogen hier wonen;
zij zijn uw werk, met als kroon: de mens,
manlijk en vrouwlijk als Gij, –
liefde uw waagstuk, uw diepste wens.
V.Q. refrein
7 allen gesproken: Zo hebt Gij alles geschapen;

het was zeer goed, toen Gij het bezag.
En om dat voortaan te vieren
zegende Gij de zevende dag.
Inleiding (met Ex 23: 16 en 19 )
Schriftlezing Psalm 92 gezongen gelezen:
Zingen psalm 92:1,2,3,6

2
Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
3
Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

V.Q. refrein

6
Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden.
Lezen Psalm 92:13-16
Lied 841:1,2

2 Geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Overweging
Vox Quarataina ‘Dakota Hymn’
Many and great oh God are Thy things
Maker of earth and sky
Thy hands have set the heavens with stars
Thy fingers spread the mountains an plains
Lo, at Thy word the waters were formed
Deep seas obey Thy voice

Grant unto us communion with Thee
Thou star, abiding One
Come unto us and dwell with us
With Thee are found the gifts of life
Bless us with life that has no end
Eternal life with Thee

Geloofsbelijdenis staande in wisselspraak
v: Ik geloof in God,
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
om mensen, dieren en planten tot leven te brengen.
a:. Ik geloof dat wij mensen geschapen zijn naar Gods beeld,
niet voor onrecht en dood,
niet voor angst en geweld
maar om lief te hebben en vrucht te dragen.
v: Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazaret,
die in opstand kwam tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die klein houdt en alle hoop dooft
a: Ik geloof in de Geest
die ons meeneemt in de beweging van Jezus,
die ons inspireert hem te volgen
in het zoeken naar licht,
in dienstbaar leven op deze aarde
tot alles is voltooid en wij leven in vrede.

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Inzameling gaven
Voor de Kerkelijke contactcommissie (o.a. bloemengroet, bezoek, kerstviering,
paasmaaltijd)
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10,
ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van:
‘ Kerkelijke Contactcommissie’

Delen van vruchten en gaven (van de volle tafel)
Slotlied 425

Wezending
Zegen

Vrucht dragen: Deel je tijd: stuur een kaartje naar een
thuiszitter,

bel iemand die je lang niet zag

Bak koekjes, deel ze in de straat,
op je werk, met vrienden

Laat iemand weten hoe blij je bent met hem of haar

Bak pannekoeken met de kinderen (van graan tot meel!!)
en smeer er lekkere zelfgemaakte jam van anderen op

Kook geurige pompoensoep en deel wat je te veel hebt met
ga wandelen,
geniet van herfstkleuren, eikeltjes en beukenootjes

