Protestantse gemeente Haaksbergen – Buurse i.o.

1e zondag van de zomer
25 juni 2017

Thema: de wijde wereld in
In deze dienst stappen
Pepijn Hemmers en Jochem Versteeg
over van de kindernevendienst en basiscatechese naar gespreksgroepen
Voorgangers
Organist

: Pepijn en Ellen Hemmers, Jochem en Minke Versteeg,
ds. Bob Wijnbergen
: Rob Schlebaum
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‐ Ontmoeting
‐ Orgelspel
‐ Kaarsen worden in stilte door Pepijn en Jochem aangestoken met het licht van
de Paaskaars
‐ Welkom en mededelingen
BEGIN VAN DE DIENST
‐ Lied aan het begin

(op de mel. van lied 276)

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij soms alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.
2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
Wordt weer gevoed en gaat vrijuit!
Niemand te veel, niemand te weinig.
Niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar
Tot ooit en overal, wij leven van elkaar.
3. U die ons kent, U die ons aanvoelt
U die de hele wereld draagt!
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.
‐ Bemoediging

v. Onze hulp is in de naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft
‐‐‐‐gebedsstilte‐‐‐‐
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‐ Drempelgebed door Jochem
k.
k.
k.
k.
k.
k.

God, wij zoeken U
wij zoeken onszelf
aanvaard ons zoals wij zijn
bescherm ons en behoed ons
maak ons uw kinderen
zoals Jezus ons voordeed

a. ook al zien wij u niet
a. en onze bestemming
a. en vergeef wat wij misdeden
a. en wijs ons uw weg
a. die met vertrouwen leven
a. Amen

‐ Lied uit Taizé ‘Behute mich. Gott’ 3x

(de gemeente gaat zitten)
‐ Kyriegebed door Pepijn
Goede God,
wij zijn blij dat wij hier bij elkaar mogen zijn
en mogen gelukkig zijn
dat wij een volgende stap in ons leven kunnen maken.
We weten dat veel mensen dat niet kunnen.
Wij bidden voor mensen die niet gelukkig kunnen zijn,
voor mensen, die geen feest kunnen vieren
omdat ze ziek zijn, honger en dorst hebben.
Voor kinderen die geen huis hebben om in te wonen
of geen onderwijs kunnen volgen en geen toekomst hebben.
Wees dichtbij hen
en help ons dat wij hen niet vergeten,
en voor hen doen wat wij kunnen
daarom bidden en zingen wij:
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‐ Glorialied: ‘Dank U voor elke nieuwe morgen’ op mel van lied 218
1 Dank U voor elke nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag,
dank U dat U voor mij blijft zorgen,
dat ik leven mag.
2 Dank U dat wij U mogen zoeken,
dank U dat U te vinden bent,
dat U voordat wij U ontmoeten
ons bij name kent
3 Dank U dat er steeds mensen leven,
die zijn geroepen in uw Naam,
dank U en wil uw zegen geven
aan wie voor U staan.
4 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat U zichzelf verbindt
aan ons, afhankelijke mensen
kwetsbaar als een kind.
‐ Met en voor de kinderen over de wereld aan je voeten
‐ Lied ‘Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen’, Thé Lau door
Typhoon en Ali B.
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LEZEN UIT DE BIJBEL
‐ Gebed bij de bijbel
v. Goede God,
Uw trouw en uw liefde voor mensen
worden in menselijke woorden aan ons doorgegeven,
en geven de ruimte om te groeien.
Zo bent U in ons midden.
Wij bidden U dat wij in die woorden U zullen herkennen,
dat ze ons openen voor wie U voor ons bent;
dat ze ons aanzetten om er te zijn voor elkaar
en de ruimte geven, juist vanwege de liefde.
In Jezus naam
a. Amen.
‐ Lezing Jesaja 62: 6 – 7, 10 – 12
‐ Lied GvL 619: 1, 3, 12 en 13

3.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.

12. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
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13. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
‐ Lezing Matteüs 10: 26 – 32
‐ Lied 141. ‘The life of the world’ Church hymnery
Muziek: Ian Galloway, tekst: John Bell

2. Oh the life of the world is a fountain of goodness
overflowing in labour and passion and pain,
in the sound of the city and the silence of wisdom,
in the birth of a child once again.
3. Oh the life of the world is the source of our healing.
It rises in laughter and wells up in song;
it springs from the care of the poor and the broken
and refreshes where justice is strong.
4. So give thanks for the life and give love to the Maker
and rejoice in the gift of the bright risen Son.
And walk in the peace and power of the Spirit
till the days of our living are done.
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‐ Uitleg en gesprek
‐ Lied Micheal Jackson ‘We are the world´
GEBEDEN EN GAVEN
‐ Gebeden

voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

‐ Collecte. Deze is vandaag bestemd voor stichting Leendert Vriel.
‐ muziek
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Pepijn en Jochem nemen afscheid van de kindernevendienst en
basiscatechese. Ze krijgen afscheidscadeaus mee en worden uitgenodigd de
overstap te maken naar de gespreksgroep in het volgend seizoen.
AFSLUITING EN ZEGEN
‐ Slotlied 423: 1, 2 en 3

(zo mogelijk staande)

‐ Zegen a. Amen (gezongen)
‐ Orgelspel
Na de dienst kunt u Pepijn en Jochem een hand geven in de kerk.
En dan is er koffie/thee/limonade in de Richtershof.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst.

Agenda
Zondag 2 juli is er om 10.00 uur in de Protestantse kerk een dienst waarin ds.
Bob Wijnbergen voorgaat.
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