PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
Zondag 20 juni 2021
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Herman Lodder
Lector:
mw. Wilma Saraber
Zang:
Vox Quarantaina o.l.v. Maria Rosenmöller
Techniek:
dhr. Ronald Koek
Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Schmücke dich, o liebe Seele - J.S. Bach
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
U kent ons
U weet waar wij ons druk om maken
waar wij verdrietig om zijn
om wie wij zorgen hebben.
Omdat U ons kent
vragen wij U:
wees bij ons, met Uw troost
en Uw bescherming

vandaag, morgen en altijd
Amen
Psalm 139: 1 en 2

(hierna gaan allen zitten)

2.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Kyriëgebed. Na de zin ‘zo bidden wij U zingend’ bidden we
Lied 301h:

2

Glorialied 657:1 en 3

3.
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
Gesprek met de kinderen
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Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Psalm 139
Lied 275

2.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
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5.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Schriftlezing uit Johannes 4:27-42
Lied 780

2.
Lang voor ik van je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.
3.
Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op je lippen genomen.
4.
In de mond, die nog amper kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.
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5.
Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
laat het lied om je naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.
Overweging
Orgelspel: Panis Angelicus - César Franck
Dienst van het antwoord
Lied ‘Ken je mij’ (Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Stijn van der Loo)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Na de zin ‘…zo
bidden wij U zingend’, bidden wij lied 833:

Mededelingen
Collecte
Kerk in Actie : Griekenland - Opvang voor gestrande
vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de
vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit
Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen.
Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter
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leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en
proberen hen op een betere plek te krijgen.
De eerste collecte is bestemd voor dit project van Kerk in Actie.
De opbrengst van de tweede collecte gaat naar diverse activiteiten in
het dorp.
Slotlied 103c: 1, 3 en 5

3.
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
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5.
Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

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

Orgelspel: Animoso uit Orgelconcert in g - J.G. Graun
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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