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Themaviering Zomergasten: Aurelius Augustinus
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen

allen gaan staan

Intochtslied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’ vers 1, 2 en 5
Bemoediging en groet
Vg.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn handen
Groet
Vg.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van onze Heer, Jezus Christus.
a.
Amen
Gebed

allen gaan zitten

Lied 967 ‘Zonne der gerechtigheid’ vers 1, 2, 3, 4, 5
ROND HET WOORD
Inleiding op het thema
Vier zondagen in de zomer ontvangen we telkens een theoloog als zomergast.
We lezen teksten en verdiepen ons in wat hem of haar heeft beziggehouden.
Deze zondag is onze gast Aurelius Augustinus (354-430).

De zoektocht van Augustinus (1)
‘Want Gij hebt ons geschapen tot U, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in
U’ (Belijdenissen boek 1, hoofdstuk 1).
Lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ vers 1, 2 en 3
De zoektocht van Augustinus (2)
“Waar komt het kwaad vandaan?” (Belijdenissen boek 7 hoofdstuk 5).
Lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ vers 1, 4 en 5
Tekst Mattheus 13, 44-52
De zoektocht van Augustinus (3)
Hoe vrij is de mens om voor het goede te kiezen?
Lied 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’
Korte overdenking
Tekst p. 1439
Lied 908 Ik heb u lief, o mijn beminde vers 1, 3, 4 en 7
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden
Onze Vader
Gaven
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ vers 1-6
Zegen
Vg.
….
Gem.
	
  

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!
Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact
met de predikant ds. Juup van Werkhoven-Romeijn.
Telefoon 0623042861, E-mail predikant@kerkgemeente.nl
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Hoe hou je daar een hoofd koel
Hoe hou je daar een hoofd koel.
Een hoofd dat in de wolken was
op weg naar dagen samen,
onverwacht op weg naar het einde.
Hoe hou je daar een hart koel.
Een hart dat dagen in hitte
van verschroeid staal, verbrande vleugels
vervlogen dromen heeft liggen wachten.
Hoe.
Hoe hou je hier een hoofd koel.
Een hoofd met rode ogen,
een hoofd met de mond vol vragen en verwijten,
een hoofd dat overloopt.
Hoe houden wij het hoofd koel.
Hoe hou je hier een hart warm,
bij zo’n koude misdaad.
Spullen kun je stelen
tot onze woede en verdriet.
Levens kun je stelen,
maar onze onschuld niet.
Gedicht n.a.v. vliegtuigramp MH17
Claudia de Breij
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