PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

Wezenzondag

Zondag 16 mei 2021
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
Herman Lodder
Zang:
Vox Quarantaina o.l.v. Maria Rosenmöller
Lector:
Lisa Litjens
Techniek:
Ap Hoogendoorn

Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Preludium II – Felix Mendelssohn
Zang: Hebe deine Augen auf – Felix Mendelssohn
Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft
nicht
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

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 ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
Goede God
Hier zijn wij dan
ieder op zijn eigen plek
en toch zo verbonden met elkaar.
Wij vragen U:
wees zelf dan ook bij ons.
Wees bij ons in ons zingen en bidden
in ons stil-zijn en ons bijbellezen.
Wees bij ons, in deze dienst
en in heel ons leven
Amen
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Psalm 27a

(hierna gaan allen zitten)

1.
Als de kwade machten mij besluipen,
als mijn lijf en leden zijn bedreigd,
vijanden staan klaar om te overwinnen.
Kijk ze vallen, languit! - Refrein
2.
Trok een leger tegen mij ten strijde,
dan nog zou ik leven zonder vrees.
Oorlog tegen mij? In de razernij
zal ik bij hem veilig zijn! - Refrein
3.
Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen:
altijd mogen wonen in Gods huis;
elke dag opnieuw open voor zijn schoonheid,
als ik Hem daar ontmoet. - Refrein
4.
Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen,
laat mij schuilen, zet mij op een rots.
Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging
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en ik juich en ik zing: - Refrein
Kyriëgebed, na de zin ‘…zo bidden wij U zingend’ bidden wij met
elkaar lied 301e:

Glorialied ‘Calypso Gloria’
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pas hominibus bonae voluntatis.
Woord voor de kinderen
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Johannes 17:14-26
Lied 965
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2.
God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar
uw kudde bij elkaar.
3.
Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt
een lied dat nooit meer zwijgt.

Overweging
Orgelspel: Miroir - Ad Wammes
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Dienst van het antwoord
Lied 692: 1, 4 en 5

4.
Wij wachten op de Heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad.
5.
Wij wachten op de Heilige Geest
als wolk nabijheid overdag,
een sterrenmantel in de nacht.
Kom Geest van God, wees om ons heen.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed. Steeds na de zin ‘… zo bidden wij
U’ zingen wij met elkaar lied 833
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Gezongen Onze Vader uit de Latin Jazz Mass van Martin Völlinger
Mededelingen
Slotlied 686
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2.
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3.
De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Song13 - Percy Whitlock
U bent van harte welkom voor het digitaal koffiedrinken via Zoom. Dit
begint om 11.30 uur. Wilt u erbij zijn? Kijk dan op de website voor
meer informatie en aanmelding.
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