Protestantse Gemeente Voorschoten
Zondag 2 juni 2019

Wezenzondag
zesde zondag na Pasen

‘Ik laat jullie niet als wezen achter …’

Voorganger: ds. Willem de Boer
Organist: Herman Lodder
Medewerking: Cantorij onder leiding van Maria Rosenmöller
Lector: Carlijn Liesveld

Orgelspel: ‘Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist’ (J.S. Bach, BWV 667)
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 –
K.:

Is het niet een wonder, God,
dat we hier zijn in uw huis?
Zoveel mensen,
groten en kleinen,
ouder en jonger.
U kent ons,
bij U zijn wij thuis, wilt U er ook vanmorgen zijn
voor een ieder van ons?
Wilt U ons helpen?
Wilt U ons nabij zijn?
Wees ons tot vrede, God.
Allen: Amen.
Zingen: Lied 27a, Cantorij vers 1 tot en met 4; allen het refrein
Gebed om ontferming met als acclamatie Lied 301 k
Zingen: Lied 725, Cantorij vers 1 en 2, allen vers 3 en 4

Met de kinderen –
Zingen: ‘Gods grote liefde’

Gebed bij de opening van de Schrift
Cantorij: Lied 697 de coupletten; het refrein wordt gezongen door allen.
Lezing: Johannes 14 vers 15 tot en met 21
Jezus zei: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest
van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en
kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie
blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte
tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik
leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat
jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan
houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij
ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Zingen: Lied 663

Overweging
Orgelspel: Twee delen uit ‘Partita octavi toni super Veni Creator’ (Gabriël
Verschraegen)
Zingen: Lied 360, allen vers 1 en 6, vrouwen 2 en 4, mannen 3 en 5
Presentatie pastoraal medewerker Pieter Harten en
medewerker kerkelijk bureau Anneke Uyterlinde
Zingen: Lied 362 vers 2
Dankgebed, voorbeden, - met als acclamatie: Lied 921 - stil gebed, en we zingen
‘Onze Vader’: Lied 1006
Mededelingen
Collecten –
1e – De collecte is bestemd voor algemene diaconale arbeid.
2e – De collecte is bestemd voor de diverse Open Kerk activiteiten.
Cantorij: ‘Veni Sancte Spiritus’ van Johann Michael Haydn,
Zingen: Lied 425
Zegen
Zingen:

Orgelspel: ‘Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist’ (Johann Pachelbel)

