Zondag 1 september 2019
in het Kruispunt in Voorschoten

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen: Lied (Psalm 72) vers 1, 4 en 6.
Bemoediging:
voorganger :
allen
:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed:
voorganger :
kind
voorganger
kind
voorganger
kind
voorganger
kind
voorganger
kind
voorganger
kind
voorganger
allen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, –
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, –
hoort U ons aan.
Uw Naam is dat U mensen helpt, –
wees onze 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 weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –
wees hier aanwezig.

Groet:
voorganger :
allen
:

De Eeuwige zij met u;
ook met u zal God zijn.

(gezongen)
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Inleiding op de dienst
Zingen: Lied 942.

Gebed om ontferming:
Als de voorganger zegt ‘daarom bidden wij U’, zingen wij: Lied 301h.
Loflied: Lied (Psalm) 117d.

Gebed om licht
Gesprek met de kinderen
Zingen: ‘Voor we gaan, voor we gaan’.
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de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Uit de Profeten: Jesaja 35:1-10:
De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de EEUWIGE,
de schoonheid van onze God.
Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’
Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
Verlamden zullen springen als herten,
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de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
Daar zal een gebaande weg lopen,
‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
Wie door de EEUWIGE bevrijd zijn, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Zingen: Lied 608.
Uit de Evangeliën: Matteüs 6:25-34:
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of
drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet
meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in
de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is
jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van
jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies,
kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie:
zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen
dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo
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veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat
zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal
dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat
alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en
zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen
zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Zingen: ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God’, vers 1:

Uitleg
Zingen: Gezang 601.
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de kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst

Gebeden:
•

•
•

Dank- en voorbeden
Telkens als de voorganger zegt ‘Hoor de stem van ons hart, God’,
zingen wij Lied 458.
Stil gebed
Onze Vader
die in de hemel zijt.
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en collecte
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Zegen
De zegen wordt afgesloten met:

Na de dienst is iedereen is hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee
of een glaasje limonade in De Werf.
Aan deze dienst werkten mee:
Freek Bakker, voorganger
Amarinthe Buter, drempelgebed
Jaap Swager, ouderling
Ronald Gerrits, diaken
Jan Berghuis, organist en pianist
Maarten Taal, koster
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