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GOD EN MENSEN – EEN VEELSTEMMIGE KLEURIGE POTPOURRI

(Foto: Irene Niewold)
Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Vleugel: Elly Linger
Kerkmusicus: Peter Wagenaar
Ambtsdrager van Dienst: Wil Bloothoofd en Rien Brak
Lector: Rita van der Vos
Koor Cantamo en Band Come2 Gether band o.l.v. Peter Wagenaar
M.m.v. jeugdouderlingen Daphne Maréchal en Inge Eulderink

- muziek
- intrede
- welkom en inleiding
- kaarsen
- lied 278 Dit huis vol mensen (allen)
- drempelgebed - uitlopend in zingen van lied Sing gently (Cantamo)
tekst en muziek: Eric Whitacre
Vrije weergave tekst:
dat ons zingen ons verenigen mag,
met zachte stem verbinden aan elkaar
– elkaar tot een dak boven onze hoofden
(staan)
- bemoediging en groet
vg. : Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
GEM.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
vg. : die trouw houdt tot in eeuwigheid
GEM.: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
vg. : De Eeuwige zij met u
GEM.: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
(zitten)
(Kinderen naar kinderkerk)
- wij horen van God met lied 322 Die chaos schiep (Cantamo en allen)
- wij roepen tot God met lied Die zegt God te zijn (Cantamo)
Muziek: Marianne Gardeniers
Tekst: Huub Oosterhuis
- wij vertrouwen op God met lied 883 King of kings (C2G en allen)
- God vertrouwt op ons met lied Soldiers on (C2G en allen)
tekst en muziek: Di-rect
(Kinderen terug)

- zo gaan wij de drempel over met God (Drempelgebeuren met de kinderen!)
- God-met-ons met Zingen: Levensreisliedje
Melodie: Canon van Johann Pachelbel (1663-1706)
Tekst: Wessel Westerveld
Muziek: Pachelbel
Arr. Peter Wagenaar
(C2G en Cantamo)
Vlammen of doven, vloeken of loven,
zoeken of vinden, haten of minnen,
bang zijn, vertrouwen, loslaten, houden,
weggaan of blijven, vergeven, verwijten,
schuldig, bevrijd, vol vrede of strijd,
gelukkig, verdrietig, verheven of nietig
goedhartig, boosaardig, gemiddeld, merkwaardig,
dom of verstandig, briljant of onhandig,
verlangend, wanhopig, hoogmoedig, voorlopig,
vurig, gezapig, wakend of slapend,
betrokken, afzijdig, mild of venijnig
ernstig of geinig: “Zie – de mens!”
(Instrumentaal)
(Allen)
Wij zijn van aarde, Gods Adem en waarde –
Gods Naam gaat ons voor, trekt ons in Zijn spoor,
IK-ZAL-ER-ZIJN IK-ZAL-GAAN-WAAR-JIJ-GAAT
want hoe het ook zij: kind van God: dat zijn wij!
IK-ZAL-ER-ZIJN IK-ZAL-GAAN-WAAR-JIJ-GAAT
want hoe het ook zij: beeld van God: dat ben jij!
(Kinderen weer naar kinderkerk)
-Gaven

- Voorbeden (en stil gebed)
- De tafel der armen (Cantamo)
tekst: Huub Oosterhuis
Muziek: Antoine Oomen
- Brood en Wijn
-

Gezongen onze Vader (Gezongen door de C2G-band)

- lied van toekomst 766 Ik zag een nieuwe hemel
(Kinderen weer terug)
- wegzending en zegen, en gezongen amen

