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Thema: Liturgische kleuren en he t liturgisch jaar
Capelle aan den IJssel 2019 Voorganger: ds. Anne-Marie v an der W ilt uit Lage
Zwaluwe

Welkom VOORBEREIDING
Intochtslied: Psalm 8:1, 2,3
Bemoediging en groet

Lied:Psalm 8:4,6

Kyriegebed

Lied 984:1,2,3,6

Inleiding op de dienst
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de schrift

Verhaal voor jong en oud
(Kleurenklok)
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De kleden worden in gebruik genomen,

Te beginnen met lied 28 v ers 1uit geroepen om te zingen v oorgespeeld door
de organist

We zingen uit ‘Geroepen om te zingen’ 28 v ers 1
Wij v ieren en belev en Gods jaarkring wereldwijd.
De v aste kleuren gev en schakering aan de tijd.
Zo zien we alle weken een kleur in ander licht
En wordt door taal en teken ons oog op God gericht.

Het paarse kleed
Lezingen
Mattheus 3 : 1 – 3,
Lucas 23 : 44 – 46
Zingen 28, 2, het paarse kleed wordt op de tafel gelegd..

Het paars wil inkeer geven
in passie en adv ent.
Wij hebben in ons leven
ons v an God afgewend.
Het paars is ons een teken
v an ootmoed en v an rouw
tot wij na deze weken
Het wit zien v an Gods trouw
Het witte kleed wordt getoond
Lezing Openbaring 7 : 9 – 17
Zingen 28, 3, na het zingen wordt het witte kleed op de tafel gelegd..
Het wit spreekt v an Gods daden
die Hij v erricht met macht.
Gods lichtende genade
verdrijft, de zwarte nacht.
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Blij willen wij gewagen
v an alles wat Hij deed.
Dus gaan zijn hoogtijdagen
in stralend wit gekleed.
Het rode kleed wordt getoond.
Lezing Handelingen 2 : 1 – 4
Zingen ‘Geroepen om te zingen’ 28 v ers 4, na het zingen wordt het kleed op
de av ondmaalstafel tafel gelegd.
Het rood doet mensen spreken.
God schenkt aan ons zijn Geest.
Een v uur, een tong, een teken,
De kleur v an Pinksterfeest.
Niets kan de v onk meer dov en;
Een v uur dat niemand stuit
Daalt neer op wie geloven,
De vlammen slaan eruit

Het groene kleed wordt getoond
Lezing Jeremia 17: 7,8 en Psalm 1

Zingen 28, 5 na het zingen wordt het groene kleed op de tafel gelegd,

Het groen doet ons bezingen
de hoop die in ons leeft,
dat God aan alle dingen
een nieuwe toekomst geeft.
W ant eens zal het gebeuren,
dan zal het zomer zijn
met ongedachte kleuren
in eeuwig zonneschijn,
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Preek\verkondiging
KND 40 dagen project en projectlied
Lied ; Kleur aan het bestaan (Sjon Donkers)
1. Kleu - ren

zin - gen v an Ver - beel- ding,

spre - ken

het

Ver - lan - ge n

waar - in

ie - der mens mag

aan
we - ten

dat zij
v rij op weg mag gaan.
2. Kleuren breken door de chaos
v an de nacht v an pijn en leed,
lichten op in spel v an lijnen,
scheppen ruimte hemelsbreed.
3. Kleuren zoeken in Verbeelding
Stem v an de Geborgenheid,
Bron die Glans geeft aan het leven
zingt v an Gods Aanwezigheid.
4. Kleuren raken aan Ge nade,
Geestkracht schept een Vergezicht,
waait door Hoop, Geloof en Liefde
waarin het Geheim oplicht.
5. Kleuren lichten op in beelden,
schenken Zin aan het bestaan,
helen Liefde en Bezieling,
kracht om steeds weer op te staan.
6. Kleuren openen je ogen,
reiken het Verlangen aan
dat je deelt met ieder ander
waarmee jij op Weg wilt gaan.
Tekst: Sjon Donkers
Melodie v an John Stainer ‘Lov e divine’,
zie Tussentijds 48: Liefde, eenmaal uitgesproken
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Inzameling der gaven
Gebeden, dankgebed, v oorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied : 978: 1,2,3,4 (aan u be hoort, o Heer der Heren)
Zegen

