PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
28 februari 2021
tweede zondag veertigdagentijd
‘Verhalen van protest: Op zoek naar gerechtigheid’

‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’

voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Herman Lodder
lectrice: Ineke van Kempen
zang: Maria Rosenmöller en Jaap Willem Westhoek
VOORBEREIDING:
Muziek ‘Siciliano’ uit de tweede fluitsonate BWV 1031 - J.S. Bach
Welkom
Stilte
Groet en Bemoediging

v. Vrede voor jou
a. en voor iedereen
verbonden met ons
v. Gods naam belooft ons: Ik ben aanwezig
a. De EEUWIGE die aarde en hemel maakte
laat niet in de steek

Drempelgebed

Hier zijn wij God,
uw kinderen, jong en oud.
Soms voelen wij ons verloren
in deze vreemde coronawereld
We raken elkaar een beetje kwijt.
Breng ons bij elkaar,
zodat we aan elkaar denken
en niemand vergeten.
Bescherm ons door uw liefde. Amen

Aanvangslied 283:1-4

2

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Kyriëgebed met acclamatie ‘Hasjiwenoe’ (Chassidisch klaaglied)

vert.: Heer leid ons weer naar U toe, dat vragen wij, opdat wij weer
bij U kunnen zijn en weer leven in ’t licht van de eerste tijd.
( Klaagliederen 5:21)
DE SCHRIFTEN:
Gebed om de Geest afgesloten met:
Lied 677

2

Geest van de Vader en de Zoon,
vuur van hun heiligheid,
verzeng ons niet, maar brand ons schoon
van ongerechtigheid.

3

Adem van leven in het woord,
wek hen die niet verstaan:
de stomme spreekt, de dove hoort,
Gij doet het lied ontstaan.

Inleiding met filmpje
Schriftlezing Amos 2:1-12
Lied Phil Collins Another Day In Paradise
She calls out to the man on the street
"Sir, can you help me?
It's cold and I've nowhere to sleep
Is there somewhere you can tell me?"
He walks on, doesn't look back
He pretends he can't hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there
Oh think twice
'Cause it's another day for you and me in paradise (2x)
Think about it
She calls out to the man on the street
He can see she's been crying
She's got blisters on the soles of her feet
She can't walk but she's trying
Oh think twice
'Cause it's another day for you and me in paradise (2x)
Think about it
Oh, Lord, is there nothing more anybody can do?
Oh, my Lord, there must be something you can say
You can tell from the lines on her face
You can see that she's been there
Probably been moved on from every place
'Cause she didn't fit in there
Oh think twice
'Cause it's another day for you and me in paradise
Just think about it, Just think about it
Ze roept naar de man op straat
"Meneer, kunt u me helpen?
Het is koud en ik heb geen slaapplaats,
Kunt u me een plek vertellen?"
Hij loopt door, kijkt niet om
Hij doet alsof hij haar niet kan horen
Begin te fluiten als hij de straat oversteekt
Lijkt in verlegenheid gebracht omdat hij daar is

refrein: Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag
Voor jou en mij in het paradijs (2x)
Ze roept naar de man op de straat
Hij kan zien dat ze heeft gehuild
Ze heeft blaren op haar voetzolen
Kan niet lopen, maar ze probeert het
refrein
Oh Heer, is er niet meer wat iemand kan doen
Oh Heer, er moet iets zijn wat U kan zeggen
Je kan het zien aan de rimpels in haar gezicht
Je kan zien dat ze er is geweest
Waarschijnlijk verwijderd van elke plek
Omdat ze daar niet thuishoorde
refrein

Schriftlezing Marcus 7:31-35 en 8:22-26
Lied 533:1,3,4,6

3 In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
in Galilea gaan geheimen open,
de hopelozen durven weer te hopen.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.
4 Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.
6 Er komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
Hij wil zich met de levenden verbinden.
In Galilea overal
klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
en midden onder ons zal Hij verschijnen.
Overweging
Muziek

Interlude nr.1 - S. Karg-Elert

Lied 992

2
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

GEBEDEN EN GAVEN:
In memoriam
Lied 961

Voorbeden met acclamatie: ‘Goedheid is sterker dan slechtheid’

Ionalied 7 t. Desmond Tutu, m. J.L.Bell

Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Inzameling gaven De opbrengst is voor Jeugddorp ‘de Glind’: Daar wonen
ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren, die nietmeer thuis
kunnen wonen.
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10,
ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, onder vermelding van ‘De Glind’
Slotlied ‘De vrede van de aarde en de hemel’ Iona 47
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Muziek ‘Jesu, meine Freude’
(orgelbewerking van het Motet)
J.S. Bach
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