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Rembrandt: de terugkeet van de verloren zoon, pen- en penseeltekening, 1642

TITURGIE
voor de gezamenlijke zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op zondog 3L maart 2019

Oecumen isch Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheíligd,
Uw
koninkrijk kome, uw wir geschiede op aarde zoars
in de Àemer.
Geef ons heden ons dagerijks brood. En vergeef ons
onze schurden
zoals ook wij onze schurdenaars vergeven, En reid ons
niet in
verzoeking, rnaar verlos ons van de boze.
want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in

eeuwigheid. Amen,

EOTLECTE
L" collecte: Bonaire ouderenzorg
2u collecte: Kerk
Uitgangscollecte : Schoon maakkosten
De kinderen komen terug in de kerkzaal

Lied

4L6

øllen gaan zo mogetijk staan -

Ga met God en Hij zal met je zíjn

Zegen

Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling von dienst
- ollen goan zo mogetíjk stqon -

lntochtslied: Psalm i.19: r. en 66 werzarig die de rechte
wegen gaan
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Kyriegebed
Lied 836:

L,4 en 5 O Heer díe onze Vader zijt

De kinderen van 4

t/m

L2

jaar gqqn nqor de Kinderwoorddienst

DIEIUST VAN HËT WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: psalm j.03: 6-18
Lied 896 Wie heeft zijn geld verloren

Schriftlezing: Lucas 1,5: tl -32
Lied 1B5 Een jongen met een grote mond
Verkondiging
Lied 3L5 Heb dank, o God van alle leven

DIEñ¡ST ÐER GEBEÞEN
Dank- en voorbeden

Stilgebed

u wordt hartelijk uitgenodigd no afloop vqn de dienst nog
een kop
koffie / thee te blijven drinken. voor de kinderen
is er rimonqde.
lndien u noar aonleiding von deze díenst iets wirt
vrøgen en/of
opmerken kunt u no afloop daarvoor terecht bij de pleditcont
en de
ouderling van dienst, in de hal van de kerk

Colofon
Voorganger: ds. J. M. de Klerk
Ouderling vqn dienst: Ernst vøn Hoek
Diakenen van dienst: lnge Honsen
Jon Dalhuysen

Orgel:

Nico Visscher
liturgie werd aon u uitgereikt door Krazien Fober
Abms
Leidins crèche:
Annetíes vetteko::;erd
Kinderwoorddienst: lne Deckers cs
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