Viering Protestantse Gemeente Purmerend
Taborkerk
25 oktober 2020

(Rembrandt van Rijn, Rijksmuseum)

Colofon:
Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Kerkmusicus: Peter Wagenaar
M.m.v. Voorzangersensemble
Liturg en lector: Wil Bloothoofd-Mellink
Powerpoint: Tom Eulderink
Camera: Frank Gubbels
GrootLetterLiturgie en drukwerk: Marja Flart

1

VOORBEREIDING
- Muziek (Tijdens muziek intrede)
- Kaars
- Voorzangersensemble: lied 276:1,2 Zomaar een dak
(Staan)
- Groet en bemoediging
liturg : De Eeuwige zij met u
allen: Ook met u zij de Eeuwige
liturg:
allen:
liturg:
allen:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

- Voorzangersensemble: lied 24:1 De aarde en haar volheid
(Zitten)
- Verootmoedigingsgebed Psalm 51 gelezen en gezongen
Tekst vrij uit Psalm 51 (Naardense Bijbel)
Voorganger:
Laat ons bidden met woorden uit psalm 51:
God, wees in uw vriendschap mij genadig, ✡
wis, overvloedig in ontferming,
mijn misstappen weg!
Was mij geheel schoon van mijn onrecht, ✡
van mijn zonde maak mij rein!
Want van mijn misstappen heb ik weet, ✡
mijn zonde heb ik tegenover mij voortdurend.
Schep mij een hart gereinigd, o God, ✡
schenk in mijn binnenste
opnieuw een geest standvastig!
Verwerp mij niet van voor uw aanschijn, ✡
de geest van uw heiligdom, neem die niet van mij weg!
Verberg uw aanschijn voor mijn zonden, ✡
wis al mijn ongerechtigheden weg!
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VZE zingt uit Psalm 51 (muziek Russ Michaels)
- Stilte
- Voorzangersensemble: lied 1 Gezegend hij, die in der bozen raad
- Groet:
Voorganger:
ALLEN:

De Eeuwige zij met u
OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

- Kinderen en andere mensen
WOORD
Lukas 10:25-37
25 En zie, zomaar een wetgeleerde staat op
om hem op de proef te stellen, en zegt:
leermeester, wat doende
zal ik eeuwig leven beërven?
26 Maar hij zegt tot hem: in de Wet,wat is daar geschreven, hoe lees je dat?
27 Maar ten antwoord zegt hij:
‘liefhebben zul je de Heer je God,
vanuit heel je hart, met heel je ziel,
met al je kracht’ (Deut. 6,5)
en met heel je verstand,
en: ‘je naaste aan jou gelijk’ (Lev. 19,18)!
28 Maar hij zegt tot hem:
je hebt juist geantwoord!doe dit en je zult leven!
29 Maar hij wil zich rechtvaardigen
en zegt tot Jezus: en wie ís mijn naaste?
30 Jezus herneemt en zegt:
zomaar een mens is gaan afdalen
van Jeruzalem naar Jericho;
hij valt aan rovers toe,die hem uitkleden, slagen toevoegen,
en als ze weggaan halfdood achterlaten.
31 Maar bij geval is
zomaar een heiligdomsdienaar
af gaan dalen over die weg;
als hij hem ziet
gaat hij aan de overkant voorbij.
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32 Maar evenzo gaat ook een Leviet
die langs die plek komt
als hij hem ziet
aan de overkant voorbij.
33 Maar zomaar een Samaritaan
die onderweg is,als hij langs hem komt en hem ziet
wordt hij inwendig bewogen;
34 hij komt op hem toe,
verbindt zijn wonden,giet er olie en wijn op,
tilt hem op zijn eigen rijdier,
brengt hem naar een herberg
en zorgt voor hem.
35 Tegen de morgen
haalt hij twee dinars tevoorschijn,
geeft ze aan de herbergier en zegt:
zorg voor hem,
en wat je meer zult besteden
zal ík aan je teruggeven als ik terugkom!
36 Wie van deze drie is, denk je,
de naaste geworden van hem
die aan de rovers toevalt?
37 Maar hij zegt:
die hem de ontferming heeft betoond!
Jezus zegt tot hem:
ga voort en doe jíj evenzo!

- Stilte
- Overweging
- Muziek
- Voorzangersensemble: lied 320 Wie oren om te horen heeft
GAVEN EN GEBEDEN
- Gaven
U bent welkom om via het telefoonnummer van ds. Wessel Westerveld uw dank- en voorbeden te
appen of sms-en. 06 410 46 421
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
- Zingen: Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon
WEGZENDING EN ZEGEN
v: … “in de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest!
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