PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

Zondag 22 november 2020
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Jan Berghuis
Lector:
mw. Caroline Heijer
m.m.v. Vox Quarantaine o.l.v. Maria Rosenmöller

Dienst van de voorbereiding
Welkom
Stilte
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. Ook met u zij de Heer
Drempelgebed
O.:
Goede God
Naar Psalm 130
Wij roepen U aan
K.:
vanuit uw wereld
vol donkere en eenzame plekken
O.:
Luister toch naar ons God
laat ons niet in de steek
K.:
Vergeet wat wij verkeerd deden
vergeef het ons
O:
Want wij zien uit naar U
Dat is wat wij willen:
Dicht bij U zijn
K.:
Wees dan ook dicht bij ons
laat ons niet in de steek
maar houd ons vast, nu en altijd
Allen: Amen
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Psalm 93:1, 2 en 4

2.
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
4.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Kyriëgebed, steeds na de zin ‘…zo bidden wij U samen,’ bidden
wij Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

3

Glorialied 760: 1, 2 en 3

2.
Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.
3.
Al dwalen we ook ten dode af
tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.
Gesprek met de kinderen
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Matteüs 24:15-36
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Lied 769: 1, 5 en 6

5.
Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
6.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
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Overweging
Vox Quarantaine zingt ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ )Tekst en
melodie van Philipp Nicolai)

"Wachet auf," ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
"Wach auf du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde!"
Sie rufen uns mit hellem Munde:
"Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohlauf, der Bräutigam kommt,
Steht auf, die Lampen nehmt!
Halleluja!
Macht euch bereit
zur Hochzeitsfreud;
Ihr müsset ihm entgegen gehen!"
Dienst van het antwoord
Lied 462: 1, 2, 3 en 5
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2.
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
3.
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.
5.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Na die zin
‘…zo bidden wij U’ bidden wij met elkaar Kom Heer, en wacht
niet langer.
Slotlied 767: 1, 2, 3 en 4
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2.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.
3.
Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
4.
Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gesproken:
Amen!
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