Protestantse Gemeente Voorschoten
Zondag 25 november 2018
Zevenentwintigste zondag na Pinksteren

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
‘Als het donker wordt …’

Voorganger: ds. Willem de Boer
Organist: Henk Walvaart
Lector: Henka Boyadjian

Orgelspel: ‘Preludium en fuga’ (D. Buxtehude)
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.:
Over de drempel
in Uw huis gestapt
hopen wij, God,
op licht en vrede
voor mensen zoals wij.
Dan zal het nooit
helemaal donker zijn
op deze wereld en in
ons eigen leven.
Wees ons nabij en
zegen ons met uw liefde.
Allen: Amen.
Zingen: Psalm 125 vers 1 en 2 ‘Wie op de Here God vertrouwen’
Gebed om ontferming

Zingen: Lied 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
Met de kinderen
Zingen: Lied 285

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Marcus 13 vers 14 tot en met 27
Zingen: Lied 451 vers 1, 3 en 5 ‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’
Overweging
Orgelspel: ‘Trio’ (G.A. Sorge)
Zingen: Lied 775 ‘Dag der dagen, als de tijden’

Gedachtenis
Zingen: Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Mededelingen
Collecten –
1e – Deze collecte is bestemd voor Amnesty International. Dit is een
onafhankelijke wereldwijde beweging die zich inzet voor slachtoffers van
schendingen van mensenrechten en politieke gevangenen.
2e – Deze collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerken en de kerkelijke
gebouwen.
Zingen: Lied 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’
Zegen
Zingen:

Orgelspel: ‘Fuga’ (C. Kee)

