‘Burgers, boeren en buitenlui!’

Kerkdienst op de boerderij van Lucia en Peter Bogaards
Zondag 1 september 2019
Raaphorstlaan 18, Wassenaar
Voorganger: Ds. Jilles de Klerk
Piano: Anneke Jansen
Kinderyoga: Charlotte en Marianne Griffioen
Geluid: Toon Griffioen

Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede
1

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

‘Burgers, boeren en buitenlui!’
De kinderen van 2 t/m 6 jaar gaan naar kinderyoga.
De kinderen van 7 jaar en ouder zijn naar boerderij ‘De Braamhorst’
Gebed
Schriftlezing: Galaten 3: 25-28:
25 Nu

het geloof gekomen is, staan we niet langer onder
toezicht, 26want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen
kinderen van God. 27U allen die door de doop één met Christus bent
geworden, hebt u met Christus omkleed. 28Er zijn geen Joden of

Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één
in Christus Jezus.
Zingen: lied 970 Vlammen zijn er vele , één is het licht

2

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen

als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
5

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Overweging
Zingen: Lied 969 In Christus is noch west noch oost
1

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Gebeden
‘Burgers, boeren en buitenlui! 2

Inzameling van de gaven
voor noodhulpfonds Act Alliance. Zie toelichting
voor de Kerk
voor bestrijding reinigingskosten
Gesprek met de kinderen die van de Braamhorst terugkomen
Slotlied: lied 418

2

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,

totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen
Toelichting op de diaconale collecte:
Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om als ACT Alliance zeer snel te
kunnen reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze kleinere rampen
kunnen een enorme impact hebben op de lokale bevolking, maar krijgen geen
(inter)nationale media-aandacht, waardoor steun voor de getroffenen
uitblijft. Dit noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze lokale
partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking snel te kunnen helpen.
Door via dit fonds van de ACT Alliance te werken, kan Kerk in Actie snel op
rampen te reageren, zodat bij kleinschalige rampen tijdig en effectief hulp kan
worden geboden aan de lokale bevolking in de eerste dagen na de ramp. Er
wordt dan tot maximaal 45.000 euro beschikbaar gesteld aan lokale
partnerorganisaties die lid zijn van de ACT Alliance.(Kerk in Actie)
Mededelingen:
• U bent harte uitgenodigd voor de koffie en de lunch na afloop van
deze dienst.
•

Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd ter bestrijding van een deel
van de kosten voor deze dienst. U kunt u bijdrage in de daarvoor
bestemde doos deponeren.

•

Iedere week de mailing PGWekelijks met nieuws uit de PG
Wasssenaar ontvangen? Stuur een mailtje naar info@pknwassenaar.nl en u wordt wekelijks op de hoogte gehouden.

•

Zondag 8 september 2019, 10.00 uur zal in de Kievietkerk voorgaan
ds. B. Hengeveld (Huizen)

•

Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00
uur. Ingang onder de toren.

