PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
11 maart 2018
vierde zondag van de veertigdagen-tijd

‘Het geheim van delen’

voorgangster: ds. Anki Peper
lector: Ineke van Kempen
organist: Frank den Herder
VOORBEREIDING:
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet , Bemoediging en:
v:
De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u

zij de

Eeuwige

v:
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

k: Wij hebben best veel God
Maar wij vergeten vaak U te danken
Wij willen nog méér hebben
Maar wij vergeten om te delen
met kinderen en grote mensen
die niet zoveel hebben
a: Wilt U ons helpen om dat te veranderen?
amen

Openingslied 276 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’
Kyriëgebed met gezongen acclamatie 300 h : Kyrie eleison (2x)
Lied 311 ‘Wij kiezen voor de vrijheid’ (Tien Woorden)
wisselzang: Melodie A: vrouwen, Melodie B: mannen
DE SCHRIFTEN:
Kinderen Veertigdagenprojekt
Kinderlied ‘Wie weet waar wij naar toe gaan’

m. L. Mayerhofer

1. Wie weet waar wij naar toe gaan, waar ko-men wij vandaan?

Niemand

2. Waar-om groeien de bloemen, waar-om ben ik een mens?

weet hierop een antwoord, dat ligt

lu--------ja voor God die bij ons staat.

God

die

met

ons

bij

Wij

God.

Wij

zingen hal -le

zingen hal -le - lu--------ja voor

gaat.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lied 1003 ‘Stil is de straat overal’
Schriftlezing Johannes 6:1-11a
Gezongen dankzegging: lied 229:1 (1x solo, 1x allen)
Schriftlezing Johannes 6:11b-15
Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’

Overweging
Muziek
Lied ‘Brood om te delen’

t. J. van Opbergen, m: ‘Com nu met sang’

1 Eten genoeg, brood om te delen
nergens een mens die honger lijdt.
Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,
tijd voor elkaar, een zee van tijd.
Refrein: Kijk om je heen en deel wat je hebt,
dan komt geen mens tekort.
Een droom die waarheid wordt.
2 Kracht en geduld, hoop en vertrouwen
in wat er te gebeuren staat.
Mensen waarop God durft te bouwen
aan het geluk dat komen gaat. Refrein:
3 Droom van de hoop, droom van de vrede,
vrede op aarde, nieuw begin.
Muren geslecht, strijden gestreden,
droom tegen beter weten in. Refrein:
4 Kind van mijn hart, Kind van mijn dromen,
Kind van verlangen, Kind vol kracht.
Diep in het donker ben je gekomen,
teken van leven in de nacht. Refrein:
GEBEDEN EN GAVEN:
Gedachtenis lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
Voorbeden met acclamatie lied 228:

Stil gebed –Onze Vader

Mededelingen
Inzameling gaven 1. Jeugddorp “De Glind”
2. Liturgieën en weekbrief.
Presentatie kinderen
Slotlied ‘Ga nu op weg’ t: J. Roelofs-van der Linden , melodie lied 868
1 Ga nu op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
2 Ga nu op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was
liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
3 Ga nu op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Leef uit Gods kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg ‘t visioen
liefde en warmte uitstralen.
Wegzending
Zegen
allen:

U bent welkom voor koffie, thee of limonade in de Werf!

De foto op de voorzijde is van Gustavo di Nucci

