PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
OVERSTAPVIERING
Zondag 23 juni 2019
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Henk Walvaart
Lector:
dhr. Arno Roest
__________________________________________________________
Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Partita over lied 302 ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’
van Joh. Gottfr. Walther.
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
v.:
Trouwe God
naar Psalm 13
in de wereld waaruit wij komen
is het soms zo moeilijk iets van U te merken
k.:
Soms lijkt het wel alsof U ons vergeten bent
alsof U zich voor ons verborgen houdt

Maar God, dat hebben we mis, toch?
U hebt toch beloofd dat U trouw bent
tot in eeuwigheid
dat U ons nooit loslaat?
k.:
Daarom: als wij bidden
geef ons dan antwoord
laat ons merken dat U er bent
v.:
Wij vertrouwen op uw liefde, God
wij beroepen ons op uw trouw
Allen: Amen
v.:

Psalm 27: 1 en 7 (hierna gaan allen zitten)
Kyriëgebed
Glorialied 103c: 1 en 2
Afscheid en Welkom
- Bagage voor onderweg – André Potters, jeugdwerker
- Gedicht – Marjan Verhagen, moeder van Anna
- Zegen
- Lied: God heeft zijn naam gezegd (Tekst Hans Bouma,
melodie Frits Mehrtens)

2.

Geloof Hem op zijn woord
Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind.
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6.

God heeft zijn naam gezegd,
wij nemen Hem ter hand,
wij gaan met God op weg,
Hij staat aan onze kant.

Gesprek met de kinderen, we zingen ‘Wij gaan voor even uit
elkaar’

2.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt
verteld.

3.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Jesaja 65:1-9
Lied 89: 1 en 6
Schriftlezing uit Lucas 8:26-39
Lied 938
Overweging
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Orgelspel: Fantasie van C. Franck.
Dienst van het antwoord
Lied 942
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
Slotlied 834
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Fuga van C.Ph.Em. Bach.

U bent van harte welkom in de Werf voor koffie, thee of
limonade!
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