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Muziek voor aanvang van de dienst:

V.Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
A.Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
V. De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
A.overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
V. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over
je leven
A. de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
A. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen Amen

Moment voor de kinderen
Kinderlied: HH 91:2 (Weet je waar het hemels
Koninkrijk op lijkt)
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt?
Het lijkt op een parel zo duur
Eenmaal had een koopman hem ontdekt En toen
begon z’n avontuur
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Heeft hij al wat hij had verkocht
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur
Die hij had gezocht
Lala lailala
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer
Psalm 121 in beurtspraak (staande)

Bemoediging en groet
(uitgesproken door de predikant)
Drempelgebed
Allen:
Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en
daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
... gebedsstilte ...
Allen: Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.

V. Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
A.Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Genadeverkondiging:
Voorganger: De almachtige en barmhartige God
ontferme zich over u, Hij vergeve uw zonden en
geleide u tot het eeuwige leven. Amen.
Lied 885 (Groot is uw trouw o Heer)

Gebed

My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.

Schriftlezing Exodus 33: 12-23
12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk
verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten
wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt:
“Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.” 13Als dat
werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan
leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent.
Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 14De HEER
antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te
stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan
niet verder trekken. 16 Hoe zou moeten blijken dat u mij
goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons
meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere
plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’ 17De
HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je
vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’
18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19 Hij
antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en
in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade
aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor
wie ik barmhartig wil zijn. 20 Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul
je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven
blijven.’ 21Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots
waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22Als dan mijn
majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten
schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik
voorbij ben. 23Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van
achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.’

Lied 221:1,2 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Johannes 14:
6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie
mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu
kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’
8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer
verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie,
en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft
de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te
mogen zien? 10Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat
de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen
jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet Zijn werk
door Mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in
mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet.

Lied 221:3 (Spreek Gij het woord dat mij vertroosting
geeft)
Schriftlezing
Preek
Muziek: Amanda Strydom - Pelgrimsgebed
Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my.
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis (=gastenverblijf).
Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.
U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Slotlied 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE
Zegen
Muziek
============================================
Collectes
De diaconale collecte is voor het Hospice het Vliethuys
De andere collecte is voor de kerk. De banknummers:
NL27 INGB 0000 2619 19 Diaconie Protestantse
Gemeente;
NL87 ABNA 0516 6115 85 Protestantse Gemeente
Voorburg.
Bijbellezen in de zomer:
woensdagavond 1 juli 20:00-20:45 uur, thema: Ge-ent
op Israël (Romeinen 11:11-24). Boekbespreking van
Edjan Westerman, ‘de Messias leren. Max. 30
personen in de kerk, uitgezonden via kerkomroep.nl
en kerkdienstgemist.nl.

