PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
STARTZONDAG!

De gastvrijheid van Abraham –
Mozaïek in de Basiliek van San Vitale in Ravenna

Zondag 18 september 2022
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Frank den Herder
Lector:
mw. Froukje Harkes-Idzinga
m.m.v. de cantorij o.l.v. Maria Rosenmöller

Dienst van de voorbereiding
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
Voorg.:
Goede God
Op de drempel van het nieuwe seizoen
op de drempel van deze week
op de drempel van deze dienst
komen we bij U
Kind:
En wij vragen U
wees bij ons, deze dienst.
Voorg.:
Geef ons leven kleur
beziel ons met uw Geest
Kind:
Help ons, dat wij er met elkaar
een goede startzondag van maken
Allen:
Amen
Psalm 100

(hierna gaan allen zitten)

Gezongen kyriëgebed lied 997: 1 door de cantorij, 2, 3 en 4 allen.
Glorialied 223: 1 en 3
Gesprek met de kinderen, we zingen lied 923
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Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Genesis 18:1-8
Lied 646: 1 en 3 door de cantorij, 2 en 4 allen
Overweging
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 973: 1 en 3 door de cantorij, 2 en 4 allen
Afscheid van kerkrentmeester Karel de Vries
Psalm 121:4
Enkele woorden door de voorzitter van de kerkenraad
Gedachtenis, na een korte stilte zingen we lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader lied
1006. Steeds na de woorden ‘… zo bidden wij U zingend’ zingen wij
lied 925
Mededelingen
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor een sterke kerk in Syrië ( Kerk in
Actie). Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin.
Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift, velen in
Syrië zelf. Steeds meer mensen doen een beroep op kerken voor
onderdak, voedsel en veiligheid. Kerken zijn inmiddels de grootste
hulpverlener. Hulporganisaties moeten van de overheid toegang
krijgen. Kerken hebben die barrière niet, zijn van oudsher aanwezig
daar waar andere hulporganisaties niet altijd kunnen komen.
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Voorafgaand aan de collecte wordt dit doel kort toegelicht in een
filmpje.
De tweede collecte is voor Algemene kosten kerkdiensten.
Onder de collecte zingt de cantorij Psalm 100 van F. Mendelssohn
Slotlied 837
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Na de dienst bent u van harte welkom om nog even te blijven
koffiedrinken. Ook zijn er verschillende activiteiten te doen om zo het
seizoen met elkaar feestelijk te beginnen.
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