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DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Thema met variaties. Op. 167.

J. Rheinberger.
(1839-1901)

Kerkenraad komt binnen
Stil moment voor gebed en inkeer
- allen gaan staan Koorzangers: Lied 275 : 1 en 2

2
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
door Jezus Christus en de Heilige Geest.
Gemeente : AMEN.
2

- allen gaan zitten Wij steken twee kaarsen aan. De eerste voor alle overledenen aan corona,
ook in de eigen gemeente en de tweede voor alle zieken en hun naasten.
Woord van welkom/thema
Smeekgebed
Aansluitend zingen de koorzangers na de woorden: ... zo bidden wij U:

- allen gaan staan Lofprijzing:
Voorganger
Koorzangers
Voorganger

: Heer, open onze lippen,
: ZO ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN.
: Van de opgang der zon
tot waar zij onder gaat
Koorzangers
: ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD!
Loflied koorzangers : Lied 275 : 4
4
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

- allen gaan zitten DE DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing uit de Bijbel: Genesis 4 : 1 – 16
3

1

De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd
zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb
ik het leven geschonken aan een man!’ 2Later bracht ze zijn broer ter
wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3Op een keer bracht
Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4Ook Abel bracht een
offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit.
De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5maar voor Kaïn en zijn offer had hij
geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6De HEER
vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7Handel
je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht,
dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar
jij moet sterker zijn dan zij.’ 8Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het
veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem
dood. 9Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’
antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10‘Wat heb je
gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde
naar mij schreeuwt. 11Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek,
waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te
ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 12Ook al bewerk je het land, het
zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde
gaan.’ 13Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14U verjaagt mij nu
van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan
dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij
tegenkomt mij doden.’ 15Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou
doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn
met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.
16
Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land
ten oosten van Eden.
Koorzangers: Lied 828 : 1, 2 en 3
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2
Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
3
Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

Preek in vorm van brief aan kleinzoon Abel
Orgelspel: Siciliano in g.kl. BWV 1031.

Koorzangers: Lied 527 : 1, 2 en 5
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J.S. Bach.
(1685-1750)

2
Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
5
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, OECUMENISCH 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.
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Mededelingen
Inzameling van de gaven:
1. Wijkproject kinderfonds Almere.
Kansen voor kinderen. Kinderen kunnen toch meedoen aan
activiteiten, hoewel er thuis geen geld voor is.
2. Plaatselijke gemeente.
Bijdrage in de kosten van de plaatselijke eredienst.
Digitaal kunt u collectegeld met de Kerkgeld App overmaken. Heeft u deze niet?
Scan dan de onderstaande QR-code om direct de collectegelden digitaal over te
kunnen maken.

Overmaken via de bank kan op NL80 INGB 0658 4602 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente te Bussum onder vermelding van de 1e en of 2e collecte.
Collectebonnen met vermelding van wijkgemeente en collectedoel kunt u in de bus
doen bij het kerkelijk bureau, H.A. Lorentzweg 59, of (zonder postzegel) opsturen aan:
Protestantse Gemeente te Bussum, Antwoordnummer 38,1400 WB Bussum.

DE AFSLUITING
Koorzangers: Lied 655 : 1, 3 en 4
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3
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Wegzending en zegen
Koorzangers: Amen, Amen, Amen.
Orgelspel: Preludium in Es.gr. Op.167.
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J. Rheinberger.
(1839-1901)

