Protestantse Gemeente Voorschoten
Zondag 11 augustus 2019
negende zondag na Pinksteren

‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer …’
*
Voorganger: ds. Willem de Boer
Organist: Henk Walvaart
Lector: Caroline Heijer

*

Orgelspel: Partita over ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ van J.G. Walther
Welkom
Stilte (staande)
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 –
V.:
Allen:
V.:
Allen:
V.:
Allen:
V.:
Allen:
V.:
Allen:
V.:
Allen:
V.:
Allen:

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan
Wij die van U hebben gehoord, hoor ons bidden.
Uw Naam is dat U mensen helpt, wees ons tot hulp,
en dat U alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat U ons bij name kent, leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig. Amen.

Zingen: Psalm 149 vers 1 en 2 ‘Halleluja, laat opgetogen’
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 273 vers 1 en 4 ‘Looft God die zegent al wat leeft’
Met de kinderen –
Zingen: Lied 385 vers 1 ‘De tafel van samen’
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.
Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Psalm 34 vers 1 tot en met 9
Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige
voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Zingen: Lied 657 vers 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’
Overweging
Orgelspel: Een trio van J.G. Töpfer
Als geloofsbelijdenis zingen wij: Lied 344 ‘Wij geloven één voor één’
Voorbeden en stil gebed
Mededelingen
Collecten –
1e – De collecte is bestemd voor het avondmaalsdoel: Weeshuis Peduli Anak.
2e – De collecte is bestemd voor de activiteiten van Vorming & Toerusting.

Nodiging
Vredegroet
Tafelgebed
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.
… en zingen wij uit alle macht:

Zingen: Lied 405 vers 3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
Lofzegging, afsluitend het ‘Onze Vader’
Delen van brood en wijn (Orgelspel: Bewerking van ‘Ziel, aanvaard uw luister’)
Dankgebed
Zingen: Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
Zegen
Zingen:

Orgelspel: Driestemmige fuga van G. Merkel

