Zomer-Viering Zondag 7 augustus 2022
Definitieve versie met muziek Gerburg en Jaap
Voorganger: Ds. Jeroen Jeroense
Organist: Jaap Jansma
Viool: Gerburg Frenzel
m.m.v.: Kees van Nes
‘De taal van: het landschap’

Jacoba van Heemskerk: Twee bomen (Domburg, 1910)

Morning (Peer Gynt) van Edvard Grieg (arr. Andrew Moore)
- Etude nr.1 - Largo van Jacques Féréol Mazas
- Andante
van Edward Elgar
- Partia II - Allemanda van Johann Sebastian Bach

BEGINNEN
Muziek Präludium und Chaconne in D
( 1687 – 1741 )

Chr. W. Druckenmüller

Welkom – Stilte

Lied 84: 1,2 (staande gezongen)

Groet
V: De Eeuwige zal bij u zijn.
A: De Eeuwige zal u bewaren
Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
V Eeuwige,
zie ons hier.
Om uw aanwezigheid te ervaren
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de natuur om ons heen.
A: Spreek ons aan
in de bezielende kracht van Uw Geest.
V: Eeuwige,
zie ons hier.
Om uw aanwezigheid te ervaren
In de stilte om ons heen,
In het wonder van uw schepping.
A: Amen
Lied 84: 6
(allen gaan zitten)
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de

wereld.
Zo bidden wij allen tezamen:

Gloria
Lied 793: 1,2
Gebed van de Zondag
‘Een Goddelijk Landschap’

Het universum: Kees van Nes

Muziek: Morning (Peer Gynt) van Edvard Grieg (arr. Andrew Moore)

Eerste Testament: Genesis 1: 1-3

In het begin, woest en leeg: Kees van Nes
Lied 987 Strofen oplezen met (koor)orgel op de achtergrond, Gemeente zingt
refrein

Verhaal uit de Ruimte: Kees van Nes
Lied 985
Muziek: Etude nr.1 - Largo

van Jacques Féréol Mazas

Zicht op God: Kees van Nes
Muziek: Andante

van Edward Elgar

Lied 978: 1,2

Geborgen: ds Jeroen Jeroense
Lied 978: 3,4

Muziek: - Partia II - Allemanda van Johann Sebastian Bach

BIDDEN EN GEVEN
Voorbeden
V: zo bidden wij zingend tezamen:
A: acclamatie ‘ubi caritas’

Stil gebed
V: zo bidden wij zingend tezamen:
A: acclamatie ‘ubi caritas’
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen

Inzameling gaven

Slotlied: 423 (staande gezongen)
We gaan ‘als pelgrims door een bezield landschap op weg naar de St. Maartens
hof achter De Ruimte. Daar zoeken we allemaal een plek waar we ons
thuisvoelen. Als we er allemaal zijn wordt daar de Ierse Reiszegen uitgesproken.
Een zegen die ook in de tuin is opgeschreven.
Ierse Reiszegen
v:
De Eeuwige zij voor je
om je de juiste weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter je

om je in de armen te sluiten
en te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige zij onder je
om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.
De Eeuwige zij in je
om je te troosten
wanneer je verdriet hebt.
De Eeuwige omgeve je
als een beschermende muur
wanneer anderen over je heen vallen.
De Eeuwige zij boven je
om je te zegenen.
Zo zegene God je, vandaag, morgen
en tot in eeuwigheid.
g: AMEN

Muziek: Präludium XV in G
Zomerviering zondag 14 augustus
De taal van: muziek

J.Chr. Kittel ( 1732 – 1809 )

