Protestantse Gemeente Voorschoten
Zondag 9 september 2018
Zestiende zondag na Pinksteren

Wie zeggen de mensen dat ik ben?
En wat vind je er zelf van: wie ben ik voor jou?

Voorganger: ds. Willem de Boer
Organist: Henk Walvaart
Lector: Froukje Harkes-Idzinga

Orgelspel: ‘Preludium’ (F. Mendelssohn Bartholdy)
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 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,
waar zouden we anders
moeten zijn?
K.:
Vandaag is het feest
want zingen maakt blij
en bidden tot U
geeft licht en vrede.
V.:
Wilt U er zo voor ons zijn,
in dit huis,
in ons aller leven.
Allen: Amen.
Zingen: Psalm 92 vers 1, 2 en 3

Gebed om ontferming
Zingen: Lied 305
Met de kinderen
Zingen: ‘Jij hebt een naam’

Jij hebt een naam waarin je woont,
waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont
op jou is afgestemd.
Jij hebt een naam met een verhaal
dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal
dicht bij de naam van God.
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Filippenzen 2 vers 6 tot en met 11

Zingen: Lied 755
Lezing: Marcus 8 vers 27 tot en met 33
Zingen: Lied 848
Overdenking
Orgelspel: ‘Trio’ (Chr. H. Rinck)
Zingen: Lied 512
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Mededelingen
Collecten –
1e – Collecte voor Diaconaal classicaal werk.
2e – Deze collecte is bestemd voor algemene kosten van de kerkdiensten.
Zingen: Lied 867
Zegen
Zingen:

Orgelspel: ‘Voluntary’ (J. Alcock)

