Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
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V:

verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

A:

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

V:

Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

A:

Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,

V:

lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

A:

Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

V:

Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

A:

Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen
Amen

***
Orgelspel voor de dienst: Variaties over Psalm 75 "U
alleen, U loven wij" Klaas Bolt (1927-1990)
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer
Psalm 61: 1,3,5 (O Here, verhoor mijn smeken)
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 het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. Amen
Inleiding
Psalmgebed: Psalm 27: 7-14
Solo LB 293

Moment voor de kinderen: Salomo wordt koning

V:

Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.

A:

Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er vandaag weer
kinderdienst in gebouw de Voorhof. Zij gaan aan de slag met het
materiaal van Bible Basics. Op deze zondag staat 1 Koningen 1:12:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van
Israël.

Kinderlied: lied van Salomo
Gebed

Schriftlezing Exodus 35: 30-34 36:1-7
Lied 655:1,2 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
Schriftlezing Exodus 40: 1; 16-21; 30-38
Lied 655: 3,4,5
Preek
Muziek: "Komm, heiliger Geist, Herre Gott" Georg
Philipp Telemann (1681-1767)
Afscheid familie Slettenhaar
Afkondiging van overlijden
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Lied HH 460 (Ik zal er zijn) NL zingt
Zegen
Orgelspel: Uit Symphony No.4 : "Gavotte" William
Boyce (1711-1779)

5. volgende pagina: check of je alles goed hebt weergegeven
en bevestig dat het juist is, ga akkoord met de algemene
voorwaarden
6. klik op: Gift verwerken en ik wil naar de betaalpagina
7. als alles goed is kom je in de ideal pagina waar je je bank
kunt selecteren
8. bij je bank app bevestigen en betalen.
Vanavond 19:00 uur: Mijn liefste lied, op
Kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl.
Lievelingsliederen worden gezongen door enkele leden van
de cantorij, René van der Duin, fluit, Hans Houtman orgel en
vleugel.
Bijbellezen in de zomer: woensdagavond 8 juli 20:00-20:45
uur, thema: Burgers van de hemel (Handelingen 7, Stefanus,
Fill. 3:18-20). In de kerk en uitgezonden via kerkomroep.nl
en kerkdienstgemist.nl.
In juli en augustus weer een kerkdienst meemaken?
Geef de data op via de website (1e pagina knop aanmelding
voor de kerkdiensten). Hebt u geen internet bel dan Bep van
Sloten, tel. 3952183.
Avondmaal
Avondmaal: God deelt in onze nood, opdat wij delen in en
uitdelen van Zijn goedheid. In juli zullen we 3 zondagen
achter elkaar (12, 19, 26 juli) brood en wijn ontvangen en
met elkaar delen. Dit doen we ‘kort en krachtig’ aan het eind
van de gewone dienst.
U/jullie allen een goede zondag gewenst

MEDEDELINGEN
Collectes
De diaconale collecte is voor het ouderenwerk, zoals
ontmoetingsmiddagen. De andere collecte is voor de kerk.
Als u niet naar de kerk komt vragen wij u uw gift over te
maken.
Geven door overmaken aan diaconie:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente;
Geven door overmaken aan de kerk:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente
Voorburg.
Of via de QR-code:
1. ga naar de camera op je mobiel en breng de QR-code in
beeld; bericht wordt weergegeven:
OPEN: ‘SAMENGOEDDOEN.NL’
tik hierop en je komt automatisch
bij de site van SKG.
2. kies voor Openen op deze
website -> je komt bij ideal
(betalingen)
3. kies voor gift en je komt in de
volgende pagina
4. vul in namens wie of anoniem je de gift wilt geven, je
mailadres (niet verplicht), het bedrag en dan kun je via ideal
betalen. Vul eventuele opmerkingen in

Kamer gezocht
Wouter Goede is 20 jaar en hoopt begin volgend schooljaar
te starten met zijn studie veiligheidskunde in Den Haag.
Wouter woont nu nog thuis, in Almere, waar hij lid is van de
protestantse gemeente. Hij is bevriend met familie van René
en Gelske van der Duin, vandaar dat hij via deze weg een
oproepje plaatst. Wouter zoekt een kamer in de buurt van
Den Haag en hoopt dat één van u hem verder kan helpen!
Voor vragen kunt u hem bereiken op:
06 81 73 22 12.
Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans
wfschormans@hotmail.com

