Zondag 2 februari 2020
Dorpskerk Wassenaar
Thema: het plezier van God

Vredegroet
Vg.:
De vrede van Christus is met u allen
Gem: Zijn vrede is met u.
U kunt elkaar begroeten en de vrede van Christus toewensen
“Instellingswoorden”
Vg: Komt, want alle dingen zijn gereed…
Delen van brood en wijn
Allen gaan staan, zo mogelijk
Slotlied 755
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal

Zegen en gezamenlijk Amen

Voorganger, ds. Pieter van Winden
Organist, Rijk Jansen
Zondag 9 februari: Kievietkerk, ds. J.Rinzema; Dorpskerk, ds J.de Klerk,
Kidschurch; Messiaskerk, ds. P van Winden
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Welkom
Allen gaan, indien mogelijk, staan
Votum en groet
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Vg:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, de
Heer, door de Heilige Geest
Gm: Amen
We zingen Psalm 111:1,6
Allen gaan zitten
Gebed om ontferming
In antwoord zingen we loflied Psalm 150
Gesprek met de kinderen
Gebed van de zondag
Lezing uit Matteüs 5:6, de Bergrede
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.
1 Korintiërs 1:18-25
De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor
ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk
geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de
verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde,
waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet
in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft
de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die
geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden
vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor
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heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is
Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan
mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
We zingen lied 846:1,2,5,6
Overdenking
We zingen lied 975
Voorbeden, stil gebed
Collecten - 1 De Bakkerij, 2 Kerk, 3 Kosten erediensten
Wanneer Brood en Wijn, Schaal en Bekers worden binnengebracht en op
de Tafel geplaatst, zingen we allen Lied 382
Nodiging
Tafelgebed
Vg:
De Heer zij met u.
Gem: Zijn Geest in ons midden.
Vg:
Heft uw harten omhoog.
Gem: Wij heffen ons hart op tot God.
Vg:
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Gem: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
Vg:
U komt onze dank toe …
… en zingen wij U toe:
We zingen Lied 404e (Sanctus en Benedictushymne)
Vg: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, …
…we bidden het “onze Vader”, ieder in de eigen taal
(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.
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