Protestantse Gemeente Voorschoten
Zondag 14 juli 2019

vijfde zondag na Pinksteren

‘Gelukkig de mens die …’

Voorganger: ds. Willem de Boer
Organist: Barend van Wijngaarden
Lector: Lineke Stoop

Orgelspel: ‘Aria’ (Jean Baptiste Loeillet, 1680 - 1730)
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.:
Wat zijn wij, God, zonder u?
U schenkt leven.
U geeft deze dag om
op adem te komen.
U geeft vrede om
samen te leven
en in blijdschap
samen te vieren.
U geeft; - en wij vragen U:
leer ons om te ontvangen, dan kunnen we ons
geluk niet op.
Allen: Amen.
Zingen: Psalm 119 vers 1, 2 en 3 ‘Welzalig die de rechte wegen gaan’
Gebed om ontferming

Zingen: Lied 713 vers 1, 4 en 5 ‘Wij moeten Gode zingen’
Met de kinderen –
Zingen: Lied 287 vers 1 en 2
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Psalm 1
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2
3
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Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
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Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de goddelozen loopt dood.

Zingen: Lied 321, ‘Niet als een storm, als een vloed’
allen: 1, 4 en 7; vrouwen: 2 en 5; mannen 3 en 6
Overweging
Orgelspel: ‘Prelude’ (Jean Langlais, 1907 - 1991)
Zingen: Lied 316 vers 1 en 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’
Gedachtenis – Zingen: Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
Mededelingen
Collecten –
1e – De collecte is bestemd voor het diaconaal classicaal werk.
2e – De collecte is bestemd voor het kerkpastoraat.
Zingen: Lied 313 vers 1, 3 en 4 ‘Een rijke schat van wijsheid’
Zegen
Zingen:

Orgelspel: ‘Caprice’ (Louis Nicolas Clerambault, 1676 - 1749)

