PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
STARTZONDAG

DELEN!

Zondag 16 september 2018
Voorganger: ds. Willem de Boer en ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Frank den Herder en dhr. Herman Lodder
Cantorij o.l.v. Maria Rosenmöller
Lector:
dhr. Ap Hoogendoorn

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
V.
Trouwe God,
een nieuw seizoen ligt voor ons.
K.:
Een nieuw jaar vol kansen,
vol mogelijkheden.
V.:
Een jaar waarin wij U nodig hebben,
want alleen kunnen wij het niet
K.:
Wees daarom bij ons,
in deze dienst
en in het jaar dat komen gaat.
V.:
Help ons, dat wij met elkaar delen
al onze zorgen en ons verdriet,
alles wat ons vrolijk maakt.
K.:
Help ons dat wij samen het werk verdelen,
V.:
tot eer van U, tot opbouw van heel uw gemeente.
Allen: Amen
Lied 971

(hierna gaan allen zitten)

Gezongen Kyrië en Gloria: Lied 967: 1, 3 en 7 allen, 2 en 5
cantorij
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Gesprek met de kinderen

We zingen ‘Als wij het leven delen’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Exodus 18:13-27
Lied 970: 1 en 3 cantorij, 2, 4 en 5 allen
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Schriftlezing uit Handelingen 6:1-7
Lied 975: 1 cantorij, 2 en 3 allen
Overweging
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 992: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen
Dankgebed en voorbeden, uitlopend op ‘groter dan ons hart’:
Voorzang:
Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Cantorij:
Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren.
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.
Refrein

Cantorij
Gij die liefde zijt, diep als de zee
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
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Refrein

Voorzang:
Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.
Wees een toekomst ongezien.
Cantorij:
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voorzang:
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Cantorij:
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein

Voorzang:
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Cantorij:
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
Voorzang:
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
Cantorij:
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doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein

Cantorij
Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden,
kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij
nu nog verdeelde mensen, - in uw stad verzameld zijnin U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Voorzang:
Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Refrein

Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
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Collecte
De eerste collecte is voor het werk van de Stichting Edukans, de
ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Deze stichting betrekt
leerlingen in Nederland bij ontwikkelingssamenwerking (b.v. actie
Schoenmaatjes van de schoenendozen) en helpt kansarme
kinderen in ontwikkelingslanden naar school.
De tweede collecte is bestemd voor de catechese.
Onder de collecte delen Herman en Frank samen één piano. Ze
spelen delen (!) uit de Dolly Suite van Gabriël Fauré.
Slotlied 687
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Tijdens het uitgaan van de kerk zingen wij:

Bij goed weer delen we onze vreugde met de buurt: we drinken
koffie, thee en limonade op het plein voor de kerk. We delen met
elkaar het verzamelde gebak en voor de kinderen zijn er
spelletjes!
Bij minder weer vindt dit gedeelte binnen plaats.
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