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VOORBEREIDING: 
 
Muziek Prélude - César Franck 
 
Welkom  

Stilte                                                                        

Groet en Bemoediging   
 
Drempelgebed:     
In het begin 
voordat de tijd begon, 
voordat er mensen waren, 
voordat de wereld begon, 
WAS GOD 

Hier en nu 
onder ons, naast ons, 
nodigt God mensen uit 
om deel te zijn van het Koninkrijk 
GOD IS 

In de toekomst, 
wanneer wij tot stof zijn vergaan 
en alles wat wij weten is vervuld 
ZAL GOD ZIJN 

Niet de wereld verzaken, maar er van genieten, 
niet de wereld veroordelen, maar haar verlossen, 
door Jezus de Messias, 
in de kracht van de Heilige Geest. 
GOD WAS 
GOD IS 
GOD ZAL ZIJN 
 
Aanvangslied  216 

 



2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
                                                                                     
Kyriëgebed  afgesloten met 300a:1,3,6 

  
voorzang 3: Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, 
allen:         Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 

voorzang 6: Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
allen:        Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 
 

Glorialied 308a 

 

 
DE SCHRIFTEN:  
  
Kinderen  https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/jeugd_actueel 
 
Gebed  
 
Over followers and likes  



Lied ‘I will follow Him’ uit de film Sister act 

I will follow him 
Follow him wherever he may go 
And near him I always will be 
For nothing can keep me away 
He is my destiny 

I will follow him 
Ever since he touched my heart I knew 
There isn't an ocean too deep 
A mountain so high it can keep 
Keep me away 
Away from his love 

I love him, I love him, I love him 
And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow 
I will follow him 
Follow him wherever he may go 
There isn't an ocean too deep 
A mountain so high it can keep 
Keep me away 

We will follow him 
Follow him wherever he may go 
There isn't an ocean too deep 
A mountain so high it can keep 
Keep us away 
Away from his love 

(I love him) Oh yes I love him 
(I'll follow) I'm gonna follow 
True love, he'll always be my true love 
(Forever) From now until forever 
I love him, I love him, I love him 
And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow 
He'll always be my true love, my true love, my true love 
From now until forever, forever, forever 
There isn't an ocean too deep 
A mountain so high it can keep 
Keep us away 
Away from his love 

S.V. Vertaling: Ik zal hem volgen waarheen hij ook gaat, dicht bij hem blijven, hij is 
mijn bestemming. Sinds hij mijn hart heeft aangeraakt, weet ik dat geen oceaan te 
diep is, geen berg te hoog, ik zal hem volgen waarheen hij ook gaat. Wij zullen 
hem volgen. Hij zal altijd mijn ware liefde zijn, nu en altijd. Niets kan ons van zijn 
liefde afhouden. 



 
Schriftlezing Markus 1: 14-20 
 

 
Lied 531:1,3 

 
 
        3  Christus die door de wereld gaat 
 verheft zijn stem niet op de straat, 
 Hij spreekt ons hart aan, heden, 
 en wenkt ons met zich mede. 
 En lokt ook nog zoveel ons aan, 
 tot wie zouden wij anders gaan? 
 Hij heeft en zal ons geven 
 alles, – het eeuwig leven. 
 
 
  Overweging 
 
 
 
Muziek   Intermezzo - Claude Debussy 
 
 



Be-aming:  Van waar we zijn 
        tot waar jij  ons nodig hebt  
  JEZUS GA ONS VOOR 

  Van de veiligheid van het bekende  
  tot het avontuur van wat jij zult openbaren: 
   JEZUS GA ONS VOOR 

  Om het bestel van deze wereld te veranderen 
  tot het lijkt op Gods koninkrijk 
  JEZUS GA ONS VOOR 

  Omdat het goede binnen handbereik is 
  voor allen die Gos liefhebben 
  JEZUS GA ONS VOOR 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 

Voorbeden met acclamatie 844: 

 
vertaling: Dat wij het liefhebbende gezicht van Christus mogen zien 
               Dat wij een icoon (af-beelding) mogen zijn van zijn genade 
 
Stil gebed - Onze Vader 
 
Inzameling gaven De opbrengst is voor ‘Kerk pastoraat’. Graag uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van 
“Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van Kerk pastoraat’. 
 
Slotlied  426  

 



  
 Gods groot erbarmen, Christus’ omarmen, 
 Geest van de liefde op jou gericht. 
 Moge genade je helen en warmen, 
 brengen door donkerte naar het licht. 
 

WEGZENDING 

 
ZEGEN 
Lied uit Tussentijds 116 

 

afgesloten met gesproken zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek Dear Lord and Father of Mankind - Hubert Parry. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


