Protestantse Gemeente Voorschoten
Zondag 20 september – zestiende zondag na Pinksteren
Openingsweekend & Startzondag

‘… onbevangen op weg gaan …’

Voorganger(s): ds. Willem de Boer, - ds. Anki Peper en ds. Bert Boter
Organist: Herman Lodder
Medewerking: Cantorij onder leiding van Maria Rosenmöller
Lector: Sophie Litjens

Orgelspel: ‘Prélude’ (César Franck)
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 –
K.:
Vandaag is het feest
want het is zondag
en dan vieren wij
het leven dat U
ons hebt gegeven.
V.:
In uw huis zijn we, God,
uw gemeente zijn we.
K.:
Vandaag is het feest
want een nieuw begin,
een nieuw gebouw,
een nieuw seizoen.
V.:
Wees ons nabij, God,
in dit huis,
in ons aller leven, help ons verder.
Allen: Amen.

Zingen: Lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ – allen vers 1 en 3;
Cantorij vers 2 (hierna gaan we weer zitten) 971

2
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

3
De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Gebed met als acclamatie Lied 301j

Zingen: Lied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

2
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
Met de kinderen
Zingen: Lied 784 (Cantorij 1e keer, allen 2e keer)

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Psalm 84

Zingen: Lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ – Cantorij vers 1, 3 en 5;
allen vers 2, 4, 6 en 7

2
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Overweging

‘Wie lieblich sinds deine Wohnungen’ (Uit: ‘Ein Deutsches Requiem’ van
Johannes Brahms’) – Uit psalm 84
Wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget
und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuen sich in
dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause
wohnen, die loben dich immerdar.
Wie lieblich sind deine Wohnungen!

Hoe liefelijk zijn Uw woningen,
Heer der heerscharen!
Mijn ziel verlangt en hunkert
naar de voorhoven van de Heer;
mijn lichaam en ziel verheugen
zich in de levende God.
Gelukkig degenen, die in uw huis
wonen, zij prijzen u altoos.
Hoe liefelijk zijn Uw woningen!

Gebeden – dankgebed, voorbeden met als acclamatie Lied 333
(Cantorij begint, gemeente herhaalt)

stil gebed, - zingen: Lied 1006 ‘Onze Vader’

Collecte – De collecte is bestemd voor het kerkpastoraat.

Cantorij: ‘I Will Sing With the Spirit’ (John Rutter)
Ik zal zingen met de Geest, Halleluja
En ik zal ook zingen met het verstand, Halleluja

Zingen: Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’

2
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen
Gezongen amen:

Cantorij: Lied 821 ‘Dat de weg naar je toekomt’
Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in de 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.

