PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
ZONDAG LAETARE

Zondag 13 maart 2019, vierde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Frank den Herder
Zang:
mw. Maria Rosenmöller
Viool:
Elly den Herder
Lector:
mw. Liesbeth Liesveld

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
Naar Psalm 54
Wij zijn naar uw huis gekomen
wees dan ook bij ons
laat ons hier thuis zijn
k.:
Wij zijn vol van de wereld
vol van alles wat niet goed en niet eerlijk is.
v.:
Geeft U ons dan rust
laat ons hier op adem komen
k.:
Wij willen bidden en zingen
tot rust komen, en vrolijk zijn
v.:
Geef ons de woorden in mond
geef ons de rust in ons hart
k.:
geef ons een goed uur
Allen: Amen
Psalm 122: 1 en 3

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed, drie keer meegebeden met kyriëacclamatie 301d
2

Lied 807: 1, 3 en 5
Gesprek met de kinderen, we zingen ‘Als wij verhalen delen’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Genesis 31:17-35
Lied 320: 1, 2 en 3
Overweging
Muziek: ‘De Profundis’ van Frank den Herder (tekst: Psalm 130)
1

Een bedevaartslied.
Uit de diepten roep ik tot U, o Here.
2
Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.
3
Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
Here, wie zal bestaan?
4
Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
5
Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
3

6

mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
7
Israël hope op de Here,
want bij de Here is goedertierenheid,
bij Hem is veel verlossing;
8
Hij zelf zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.
Dienst van het antwoord
Lied 322
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
De 1e Collecte is t.b.v. het werk van Eprafas, een oecumenisch
christelijke organisatie, die geestelijke steun geeft aan
Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Dat doen ze
aan iedereen, die daar prijs op stelt, zonder onderscheid te
maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, afkomst,
geaardheid of wat dan ook.
Uitgangspunt is, dat een mens altijd meer is dan wat hij of zij
heeft misdaan, elk mens is waardevol!
Met de 2e collecte ondersteunen we onze activiteiten van het
Spiritueel Café.
Slotlied 993: 1, 2, 3, 5 en 6
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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