Protestantse gemeente De Bron Groningen
Zondag: 29 mei 2022
Aanvang 10:00 uur
Naam van de zondag: Exaudi (Hoor!) kleur: wit
Voorganger: ds. Fred Tjeerdsma
Orgel/ piano: Arie van Wijk
Voor gasten is een liedboek aanwezig.

MUZIEK
WELKOM EN MEDEDELINGEN
MOMENT VAN STILTE

DE VOORBEREIDING
De gemeente gaat staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we:

BEMOEDIGING:
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en geen van zijn mensen ooit laat vallen.
Amen.
De gemeente gaat zitten

HET EERSTE LIED: Psalm 27: 1 en 4
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GEBED OM ONTFERMING:
v.
Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de wereld........
............. zo bidden wij U en zingen:

v. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad.
Daar willen we Hem voor loven en danken
en doen dat met de woorden van:
GLORIALIED: Ps. 27: 7

DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
DE GROET:
v. De eeuwige God zij met jullie allen
g. En ook met jou
GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT: Jeremia 29 vers 1 en de verzen 4 t/m 14a.
(uit de NBV)

Stilte
SCHRIFTLIED: Lied 137b
LEZING UIT HET EVANGELIE: Johannes 14: 6- t/m 18
(de gemeente gaat staan)

Stilte
ACCLAMATIE

(de gemeente gaat zitten)
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UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
LIED VAN DE ZONDAG: Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Grietje Bethlehem en Otto van Klaarbergen worden bevestigd tot diaken
en Jan de Jong tot ouderling.
INLEIDING
CREDO
Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf,
royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God,
maar het liefste noem ik Haar Schepper.
Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven
wat leven betekent en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.
Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:
Mensen die samen zich oefenen in recht doen
en vrede stichten,
in breken en delen.
Ik geloof in het goede,
dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede
het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
maar aan het leven
en de liefde.
Amen
GELOFTE
BEVESTIGING EN ZEGEN
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Hierna zingen we: Kom tot ons o Heil’ge Geest (Taize):

AANVAARDING EN VERWELKOMING
En dan vraag ik nu aan u en jullie allemaal:
V: Beloven jullie Grietje Bethlehem, Otto van Klaarbergen en Jan de Jong te aanvaarden
in hun dienst aan onze gemeenschap,
hen te dragen in jullie voorbeden
en met hen mee te werken in de dienst van Jezus Christus?
G: ja dat beloven wij
BEVESTIGINGSGEBED
'WELKOM in de wijkkerkenraad
EN DANK bij het verlaten van de wijkkerkenraad aan Klaas Sybrandy'
LIED: Uit vuur en ijzer, zuur en zout (GVL 531; ZZZbundel 465)
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Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot hoe klein,
(- gezocht, gekend, verloren -).
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
We gaan weer naar onze zitplaatsen.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
DANKGEBED EN VOORBEDEN Na iedere gebedsintentie zingen we:

IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR....
STIL, PERSOONLIJK GEBED

5

ONZE VADER
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
MEDEDELINGEN EN GAVEN
SLOTLIED: Lied 663: 1 en 2: Al heeft Hij ons verlaten…
ZENDING EN ZEGEN
ZINGEN:

MUZIEK
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Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een
andere manier van uw wijkdiaconie.
Tweede collecte: Jong Protestant: diaconaat voor jongeren
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Diaconaal werk, is dat alleen voor volwassenen of kunnen jongeren actief zijn op diaconaal
gebied? Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft samen
met Kerk in Actie werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kennis kunnen maken met
diaconaat, bijvoorbeeld een verkenningstocht waarbij jongeren hun eigen wijk door een
diaconale bril bekijken. Jongeren ontdekken zo samen met hun jeugdleider en een diaken
op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat
ook hun eigen leven verrijkt.
Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant gemeenten kan ondersteunen om jongeren
kennis te laten maken met diaconaat en hen te stimuleren om diaconaal actief te blijven.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v.
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte 27 maart 2022
of via:
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