Voorgangers: Lammert Doedens ,Otto van Klaarbergen en Gerrie van Hof
Piano: Vincent van Ravels.

WELKOM EN INLEIDING
(We gaan staan)
AANSTEKEN PAASKAARS

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a. SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN
v. Eeuwige, onze God,
zie ons hier,
samengekomen in uw huis
om uw aanwezigheid te mogen ervaren
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de gebeden die opstijgen
in de stilte in deze ruimte en in ons hart.
a. WEES AANWEZIG,
VERBIND U OPNIEUW MET ONS
ALS BONDGENOTEN OP DE WEG VAN UW VREDE.
SPREEK ONS AAN
IN DE BEZIELENDE KRACHT VAN UW GEEST.
BRENG ONS IN BEWEGING
NAAR ONZE NAASTE OVER ALLE GRENZEN HEEN.
AMEN.
(We gaan zitten)
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KYRIE/ Heer ontferm u
v. Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid
is eindeloos
Kyrie

LEZINGEN
Zingen Kom Geest van God

Lezing uit de Naardense Bijbel Genesis 50; 14-21
Stilte
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Zingen: Maak heel wat is gebroken
Tekst Andries Govaart/Muziek Rob Goorhuis

2 De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond
Refrein

3 Geef wie is uitgestoten,
geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte
en alle eer
Refrein

4 Het huis dat wij bewonen,
ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen,
ook in de strijd.
Refrein
Lezing uit Nieuwe Bijbel vertaling 2 Korinthe 5; 11-21
Zingen: NLB 339g

OVERWEGING
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MEDITATIESTILTE
Soms is het moeilijk stil te worden vanwege het lawaai buiten en binnen ons.
In de stilte hoeft er niets: we stellen ons open voor wat komt. Laat de gedachten
voorbijgaan als wolken langs de hemel.
MUZIEK
GEBEDEN
na iedere gebedsintentie zingt de gemeente dat zij gekend zijn bij U en bij ons

STIL PERSOONLIJK GEBED
Zingen: LB 369D Onze Vader
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Mededelingen over collectedoelen en bloemengroet
Slotlied ‘Van de vrede blijf je dromen’
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Samen zullen wij weer leren
van de vrede, hoe dat moet,
hoe je onrecht om kunt keren
tot iets heels en tot iets goeds.
Zodat alles anders wordt,
2x
dichterbij de droom van God
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Van raketten en van zwaarden
maken wij gewoon een ploeg
en wij zaaien op de aarde
graan voor allen, brood genoeg.
Liefde huis in elke straat,
2x
niemand wordt er meer soldaat.

4

Van de vrede blijf je dromen,
jij zult zien, soms, hier en daar,
hoe er steeds meer mensen komen
die niet vechten met elkaar.
Die de wegen gaan van God,
2x
tot de aarde hemel wordt
Uit: Met andere woorden (Hanna Lam e.a.), lied
32

(We gaan staan)
Vrede wens ik je ( 3x zingen)

ZZZ 147

Muziek
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1e collecte: ZWO-OekraïneSchool van onze Dromen biedt kinderen veiligheid.
Veel staatsinternaten is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs,
minimale zorg. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbaren
kinderen. Alles is er op gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg,
aandacht en liefde te geven
2e collecte: Is voor het Stedelijk Kerkenwerk

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75SNSB0902292323
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte 3 okt
2021.
.
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