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VOORBEREIDING:
Muziek
Welkom
Stilte
Groet en Bemoediging
v.
De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u
v.
a.
v.
a.

zij de

Eeuwige

Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
God heeft beloofd ons nooit los te laten
Op God hopen wij!

Drempelgebed

Wij zien U niet God,
maar soms voelen wij U wel–
heel dicht bij ons!
Voor het slapen gaan vertrouwen wij
dat U over ons waakt.
In het donker bent U bij ons.
Als wij ’s ochtends wakker worden
staat U al voor ons klaar.
Met een mooie nieuwe dag.
Dank U wel! Amen.

Aanvangslied 218: 1,2,3,5

2
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

5
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Kyriëgebed met acclamatie 301k

Glorialied 308a (Eer aan God in de hoge, God zij dank)

DE SCHRIFTEN:
Gebed om de Geest afgesloten met Lied 330:

Inleiding
Schriftlezing Johannes 15:1-8
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en
iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer
vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie
gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft
en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun
je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld,

in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.’

Lied 653:1,5

5

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Overweging
Muziek

Lied 970: 2, 3, 4, 5

3
4
Gaven schonk Hij vele,
Velen mogen dienen
één is de Geest,
als onze Heer,
Geest van Jezus Christus,
Hij wast onze voeten,
gaven schonk Hij vele,
velen mogen dienen
één is de Geest,
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
wij zijn één in Christus.
5
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden: met acclamatie 424:5

Stil gebed afgesloten met 424:6

Onze Vader (uit de jazzmis) Vox Quarantaina
Mededelingen
Inzameling gaven
1. Deze collecte is bestemd voor het werk van de Contactcommissie.
2. De tweede collecte gaat naar de commissie Vorming en Toerusting.
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10,
ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, onder vermelding van de naam
van de collecte. U kunt ook gebruik maken van de Appostel App en SKG
webshop, voor info zie de Collecte pagina van onze website
www.dorpskerkvoorschoten.nl

Slotlied 428
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Muziek ‘

