LITURGIE
voor de zondagmorgendienst in de Messiaskerk te Wassenaar
3 februari 2019 - 4e zondag na Epifanie

Thema:
Hoe je een held wordt
Esters cursus in heldenmoed
Met medewerking van Rejoice onder leiding van Aad de Winter

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Rejoice zingt “Dank U, o Heer”
VOORBEREIDING
allen gaan zo mogelijk staan
Stil gebed
Bemoediging en groet
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We zingen intochtslied Lied 63:1,3
allen gaan zitten
Gebed om ontferming
We zingen Lied 885
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
We zingen Lied 23c:1,2,5
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan tijdens het zingen van dit lied naar de
Kinderwoorddienst.
1e schriftlezing Ester 4:13-17
Rejoice zingt Lied zonder woorden
Tieners gaan na dit lied buiten de kerkzaal aan de slag onder leiding van Aad
de Winter
2e Schriftlezing: Lucas 4,42-44
We zingen Lied 738:1,2
Verkondiging
Rejoice zingt Lied “Fairest Lord Jesus”
Laatste couplet met allen
1 Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man the Son, Thee
will I cherish, Thee will I honor, thou, my soul's glory, joy, and crown.
2 Fair are the meadows, fairer still the woodlands, robed in the blooming garb
of spring: Jesus is fairer, Jesus is purer who makes the woeful heart to sing.
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3 Fair is the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry
host: Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can
boast.
Allen - 4. Niemand, neen niemand,
Die zo trouw mij bijstaat
In liefde die nooit wank’len zal;
Nergens op aarde vind ‘k Uws gelijke,
U, dieb’re Jezus, bent mijn al.

GAVEN EN GEBEDEN
Collecten
De kinderen komen terug in de kerkzaal
Rejoice zingt “It’s me”
Refrein met allen
Refrein:
It’s me, it’s me, O Lord, standin’ in de need of prayer;
It’s me, it’s me, O Lord, standin’ in de need of prayer.
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
(oecumenische woorden) 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.
-

allen gaan zo mogelijk staan -

We zingen Lied 423 nu wij uiteengaan
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Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie / thee.
Voor de kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of opmerken kunt
u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de ouderling van dienst, in de
hal van de kerk. Of via pieter@interimpredikant.nl / 0612171113

Colofon
Diakenen van dienst, Gina van Kesteren, Jan Dalhuijsen
Ouderlingen, Willy Vellekoop, Paul Koster
Voorganger, Pieter van Winden
Crèche, Frederike Vellekoop
Kinderwoorddienst, Bertine Dalhuijsen
12 Plussers, Aad de Winter
Beamer, Jan Bruinsma
Organist, Nico Visscher
U werd verwelkomd door Jaap en Marty Terpstra
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