PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

Het oude en het nieuwe leven

Zondag 16 juni 2019 - Trinitatis
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Frank 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
nu wij hier zijn gekomen
om te bidden en te zingen
vragen wij U
k.:
Wees ook zelf in ons midden
vul dit huis met uw aanwezigheid
v.:
En vervul ook onszelf
zodat wij van u bezield zijn
k.:
Zodat wij als uw kinderen
deze dienst kunnen vieren
v.:
Als mensen naar uw beeld en gelijkenis
als naasten van elkaar
k.:
zodat het hier goed zal zijn
voor even, werkelijk Gods huis
Allen: Amen
Psalm 8: 1, 2 en 4

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
2

Glorialied 705: 1, 2 en 3
Gesprek met de kinderen, we zingen ‘we gaan voor even uit
elkaar’

2.

3.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt
verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Kolossenzen 3:5-17
Lied 353
Overweging
Orgelspel
Dienst van de gebeden, gaven, brood en wijn
Lied 382
Voorbeden en stil gebed
Nodiging
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Vredegroet
Mededelingen
Inzameling van de gaven
Tafelgebed, met daarin Lied 985: 1
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 659
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

U bent van harte welkom in de Werf voor koffie, thee en
limonade!
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