
 
Protestantse Gemeente Voorschoten 

 
Zondag 15 november – vierentwintigste zondag na Pinksteren 

 
 
 
 

 
 
 

       ‘Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt …’ 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Frank den Herder 
Lector: Amarinthe Buter 
Zang: Vox Quarantaine onder leiding van Maria Rosenmöller 
 



 
Orgelspel: van J.S. Bach, op de melodie van “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”, 
      Koraal BWV 709 uit Orgelbüchlein. 
 
 
Welkom  
 
Stilte (staande) 
 
Bemoediging en Groet:  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  
 
V. De Heer zij met u! 
A.  

 
  
 
 
Drempelgebed –    
 
Manoah: 
 Een nieuwe dag hebt U 
 ons gegeven, God, 
 een groot geschenk voor iedereen. 

Dat er eten zal zijn  
voor alle mensen.  

 Dat uw goedheid  
mensen zal troosten. 

 Dat uw trouw 
 mensen blij zal maken. 
 Dat we leven, God, 
 in het licht van uw vrede. 
 Amen. 
 
 
 



Vox Quarantaine: Psalm 103 vers 1 en 3 ‘Zegen, mijn ziel, …’ 

 
3 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
 
Gebed om ontferming – na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij tezamen: 
  
 God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;  
 genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.  
 Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!  
 Amen.        (Lied 997:4)  
  



Vox Quarantaine: Lied 984 vers 4, 5 en 6 ‘Gezegend die de mensen roept’ 
 

 
 

5 
Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 

6 
Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 

 
Met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Matteüs 25 vers 31 tot en met 46 
 



Vox Quarantaine: Lied 825 vers 8 en 10 ‘God heeft zich zelf ons toegewend’

  
10 
Hoor dan de stem van Christus, die 
uit aller heren landen 
u tot zich roept, – hoor Hem, voor wie 
de dood zelfs werd te schande: 
bekeer u, die nog spot en lacht, 
de grote dag, de grote nacht, 
het oordeel is ophanden. 
 
 
Overweging  
 
Orgelspel: van J.S. Bach, op de melodie van “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”, 
      Koraal BWV 602 uit Orgelbüchlein. 



Als geloofsbelijdenis zeggen wij staande Lied 411: 
 
Allen: U, God, loven wij.  
 U, Heer, prijzen wij.  
 Vol zijn hemel en aarde  
 van uw grote heerlijkheid.  
 U, Vader, onmetelijk in majesteit,  
 U, eniggeboren Zoon,  
 waarachtig en hoog verheven,  
 U, heilige Geest, de Vertrooster.  
 U willen wij prijzen iedere dag,  
 Uw naam verheerlijken voor altijd.  
 Op U, Heer, is onze hoop gevestigd.  
 Beschaam ons niet in eeuwigheid.  
 Amen.  
    (hierna gaan we weer zitten) 
 
Vox Quarantaine: ‘Jesus bleibet meine Freude’ (BWV 147, J.S. Bach; 1685-1750) 
 
 Jezus blijft mijn vreugde, 
 de troost en levenssap van mijn hart. 
 Jezus weert al het leed af, 
 Hij is de kracht van mijn leven, 
 van mijn ogen de vreugde en de zon, 
 van mijn ziel de schat en verrukking;  
 daarom laat ik Jezus niet los 
 uit mijn hart en gezicht. 
 
Gebeden – dankgebed, voorbeden:  
 na de woorden ‘zo bidden wij’ zeggen wij tezamen:  
 ‘Laat het licht van uw aangezicht over ons opgaan en zegen ons’ 
       stil gebed, ‘Onze Vader’  
 
Collecte – De collecte is bestemd voor Amnesty International. Dit is een 
onafhankelijke wereldwijde beweging die zich inzet voor slachtoffers van 
schendingen van mensenrechten en politieke gevangen.  
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten 
name van Diaconie PG Voorschoten o.v.v. Amnesty International.  
  



Vox Quarantaine: Lied 415 vers 1 en 2 ‘Zegen ons, Algoede’ 
 

 
 
2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Zegen - En wij zeggen tezamen: 
 
 Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen  
 Jezus Christus onze Heer,  
 amen, God, uw naam ter eer.  (Lied 415 vers 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vox Quarantaine: ‘Möge die Strasse uns zusammenführen’ (Iers zegenlied) 

 
 
Dat de weg naar je toekomt, dat de wind je steunt in je rug,  
dat de zon je gezicht laat stralen,  
dat de regen je akker vruchtbaar maakt, 
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien  
je draagt in de palm van zijn hand. 

 
Tot de tijd dat wij elkaar terug zien, laat God bij je zijn, 
Hij houd jou in zijn handen, maar drukt je ook niet te vast.  
Dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien  
je draagt in de palm van zijn hand. 

   
Orgelspel: van J.S. Bach,  
                   Trio super “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”, BWV 709  
 

 

 

 

 

 

 


