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6e van de zomer

Over Slavernij

Voorganger: ds. Jac Franken
Organist: IJsbrand ter Haar

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte (allen gaan staan)
Groet
v: God zal bij u zijn.
a: God zal u bewaren.
Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van God,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
v: Eeuwige God,
Gij die ons troostend nabij bent
met uw Woord van liefde
a: prent ons in het hart het beeld van Jezus, uw Zoon.
v: Laat uw koninkrijk komen
waarin mensen en volken bevrijdend met elkaar omgaan
en bekommerd zijn om elkaars geluk.
a: Schenk ons uw Geest,
uw licht en uw waarheid
en open onze harten en handen voor elkaar.
Amen
Aanvangslied Lied 81: 1, 4, 8 en 12
Smeekgebed
Afgesloten na ‘zo bidden wij U tezamen’ met een fragment uit Lied 299b:
Heer, ontferm U,
Christus ontferm, U
Heer ontferm U.
Loflied 316: 1, 4
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lichtje van de kinderkerk / verhaal
Lied 454: 1, 2, 3
Bijbellezingen
Genesis 9: 18 tm 28 en 10:6
(over de zonen van Noach , en Cham in het bijzonder)
Orgelspel
Deuteronomium 5:15
‘Gedenken zul je dat je een slaaf bent geweest
in het land van Egypte
en dat de Ene, God-over-jou, je daaruit heeft uitgeleid
met sterke hand en uitgestrekte arm;
dáárom heeft de Ene, God-over-jou, je geboden
om de dag van de sabbat te dóen!’
Orgelspel
Lucas 12: 47 en 48
‘De slaaf die weet wat zijn heer wil, maar niet overeenkomstig zijn wil
handelt,
zal veel slagen te verduren krijgen.
Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient,
zal weinig slagen te verduren krijgen.’
Orgelspel
1e brief Petrus 2: 18
‘Slaven, erken het gezag van uw meesters,
en heb ontzag voor hen,
niet alleen voor de goede en rechtvaardige,
maar ook voor de onrechtvaardige.’
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Lied: Kumbayah my Lord : 1 en 2
(Kumbayah is de samenvoeging van het creools Come by heah = kom bij ons;
het lied werd in Noord Amerika gezongen door de slaven)

2: Someone is crying Lord, Kumbaya
Galaten 3:28
‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen
u bent allen één in Christus Jezus.’
Lied: Kumbayah my Lord, 3 en 4
3: Someone is praying Lord, Kumbaya
4: Someone is singing Lord, Kumbaya
Overweging
Orgelspel
Lied: 107 : 1, 18, 20
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
………
v: Zo bidden wij U tezamen:
a: acclamatie uit Lied 293:
Hoor mijn stem Heer, hoor mij roepen:
Heer, ontferm u, geef mij antwoord!
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Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Bestemming van de giften:
1 Hulp aan Moldavië via Dorcas
2 Kerk
3 beter inkomen voor Javaanse boeren
Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag.
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie juli’
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk juli ’
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘Javaanse boeren’
Met de Givt-app kunt u geven door de afgebeelde QR-code te scannen of
in de lijst met doelen de Protestantse Gemeente Elst te kiezen.
Tot aanstaande woensdag kunt u zo geven aan de bovenstaande doelen.

U kunt in de app via het ‘+’ teken 3 collectes selecteren
en bedragen invullen. Daarna scant u de QR-code en
kunt u de collecte voltooien.
(In de app lijkt het één collecte voor de Protestantse
gemeente Elst. Deze wordt in de verwerking met de door
u ingevulde bedragen uitgesplitst over de gekozen doelen.
Zowel de ontvangst als de verwerking zijn voor
de Protestantse gemeente Elst anoniem.)
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Slotlied 315
Zegen (allen gaan staan)
v: Wij staan op en gaan onze weg
in Godsnaam gaan wij, om getuigen te zijn van het leven
en we gaan gezegend om ook zelf tot een zegen te zijn:
De Eeuwige zal je zegenen en behoeden.
De Barmhartige zal je toelachen en je genadig zijn.
De Levende zal naar je omzien en je vrede schenken.
a: Amen
Orgelspel
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