LITURGIE
voor de gezamenlijke zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
21 juli 2019 – 5e zondag van de zomer
Thema: lichtvoetig door het leven dankzij de verzoening

Met een hartelijk welkom voor Suzanne Mofu en andere
gasten die betrokken zijn bij het werk van stichting Kamma
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Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
We zingen lied 601
VOORBEREIDING
- allen gaan zo mogelijk staan Stil gebed
Bemoediging en groet
We zingen intochtslied 101:1,2

- allen gaan zitten Als gebed om ontferming en glorialied zingen we Lied 299 E
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
We zingen Lied 923
1e schriftlezing Kolossenzen 1,21-23
21Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het
kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu heeft hij u door
de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u
heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. 23Maar dan
moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de
hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord
hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is,
en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
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We zingen Lied 117a:1,2
2e Schriftlezing: Lucas 10:38-42a
38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij
werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar
zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en
luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in
beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar
Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster
mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij
moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je
bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één
ding noodzakelijk.’
We zingen Lied 365:1,2,7
Verkondiging
We zingen Lied 675:1,2
Couplet 1 in het Indonesisch door het koor van de
stichting Kamma
Couplet 2 door allen (liedboek, Nederlands)
We luisteren naar een lied door het koor van de stichting
Kamma
GEBEDEN EN GAVEN
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
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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.
Collecten
1e collecte: “Kinderen op de vlucht”. 2e collecte: voor de kerk
- allen gaan zo mogelijk staan We zingen Lied 146 C: 1,5,6
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
De uitgangscollecte is bestemd voor koffie na diensten
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie / thee. Voor de kinderen is er limonade.
Over een kwartier weer terug in de kerkzaal: Na uw eerste
kopje koffie is er in de kerkzaal een ontmoeting met Suzanne
Nofoe, en medewerkers van de stichting Kamma.
Vragen en/of opmerken zijn bijzonder welkom bij de predikant
en de ouderling van dienst, in de hal van de kerk.
Verwelkoming door Jaap en Marti Terpstra
Diakenen van dienst, Dirk Jan Pronk en Bob Schuchhard
Voorganger, Pieter van Winden
Ouderling van dienst, Bert van Ginkel
Crèche, Annelies Vellekoop
Organist, Nico Visscher
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