PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
ZONDAG JUBILATE

Zondag 12 mei 2019
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Herman Lodder
Lector:
mw. Peri Vos
m.m.v. de cantorij o.l.v. mw. Maria Rosenmöller
Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: 'Prelude on Be Thou My Vision' van Noel Rawsthorne
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
Hier zijn wij dan, in uw huis
Kind:
Bent U hier ook?
Kunnen wij U hier vinden?
Voorg.:
Het kan voor ons zo moeilijk zijn
iets van u te voelen
Kind:
Laat ons merken dat U er bent
Wees hier bij ons!
Allen:
Amen
Psalm 66: 1 en 3

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
Glorialied 157a: 1 en 3 door de cantorij, 2 en 4 door allen
Gesprek met de kinderen, we zingen met elkaar het Magnificat
uit Taizé:

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Deuteronomium 6:4-9
Lied 78a, coupletten door de cantorij, refrein door allen
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Schriftlezing uit Lucas 2:41-52
Lied 740: 1 en 3 door de cantorij, 2, 4 en 5 door allen
Overweging
Orgelspel 'Invocation' van Alexandre Guilmant
Dienst van het antwoord
De cantorij zingt ‘Mater Dei’ van Lorenz Maierhofer
Mater Dei, Ave Maria, Gratia Plena nunc et in hora mortis,
ora pro nobis, ave Maria
Stella Maris, Ave Maria, Gratia Plena nunc et in hora mortis,
ora pro nobis, Ave Maria
Vertaling:
Moder van God, gegroet Maria, vol van genade, nu en in het uur
van de dood, bid voor ons, gegroet Maria.
Sterre der Zee, gegroet Maria, vol van genade, nu en in het uur
van de dood, bid voor ons, gegroet Maria.
We zingen met elkaar het Magnificat uit Taizé
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Na de zin ‘zo
bidden wij u zingend…’ bidden wij met elkaar:

Mededelingen
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Collecte
De opbrengst van de 1e collecte is bedoeld voor de activiteiten
van de contactcommissies.
De 2e collecte is voor de activiteiten van de raad van
Samenwerkende Kerken Voorschoten.
Tijdens de collecte zingt de cantorij:
Regina coeli laetare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
[Iam] Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.
Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen,alleluja.
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja.
Bid tot God voor ons, alleluja.
Slotlied 313: 1, 4 en 5
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Improvisatie over "Zingt Jubilate"
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