Dorpskerk Wassenaar

Zondag 3 maart 2019
Dienst van Woord en Tafel

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanPsalm 97: 1, 5 en 6

Votum
Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
Vg:

Gm:

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Amen

-allen gaan zittenKyriegebed
Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de
nood van deze wereld en zijn naam prijzen want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
Vg:

Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:

Kyrie en Gloriahymne: Lied 299 e
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen
naar de kindernevendienst gaan.
Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
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Daniël 5: 1-9 en 16-30
1Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend
machthebbers een groot feestmaal aan, en in gezelschap van
deze machthebbers dronk hij wijn.2Beneveld door de wijn gaf
Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn
te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van
Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn
machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit
konden drinken. 3Men haalde de gouden bekers die uit de
tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen
en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en
bijvrouwen dronken eruit. 4Ze dronken wijn en prezen hun
goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en
steen. 5Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een
mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het
koninklijk paleis schreven, precies tegenover de luchter, zodat
de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. 6De
koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn
gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën
knikten. 7Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën
en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van
Babylonië: ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat
er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om
zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk
regeren.’ 8Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar
zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat
er stond. 9Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan, zijn
gezicht werd nog bleker, en ook zijn machthebbers waren
onthutst.
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16Ik

heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen
ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt
zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een
gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het
koninkrijk regeren.’
17Daniël antwoordde de koning: ‘U mag uw kostbare
geschenken houden, of ze aan een ander geven. Maar ik zal de
tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er
staat. 18Majesteit – God, de Hoogste, heeft uw vader
Nebukadnessar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit
geschonken, 19en door zijn van God gegeven grootheid beefden
alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag
voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde.
Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. 20Maar
toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn
koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. 21Hij werd
door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en
hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en
zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat
hij erkende dat God, de Hoogste, boven het koningschap van
de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij dat
verleent. 22En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon
Belsassar, niet nederig gebleven. 23U bent tegen de Heer van
de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn
tempel afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw
hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U
hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en
steen geprezen, goden die niets zien of horen of weten. Maar
de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en
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laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. 24Daarom heeft hij die
hand gezonden en de tekens laten opschrijven. 25Dit is wat er
geschreven staat:Menee, menee, tekeel oefarsien. 26En dit is
wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw
koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27tekeel – u
bent gewogen en te licht bevonden; 28perees – uw koninkrijk is
verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’
29Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem
een gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen
dat Daniël als derde in rang zou regeren over het
koninkrijk. 30Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van
de Chaldeeën, gedood.
Lied 313: 1, 3 en 4
Matteüs 16: 1-4
1De farizeeën en de sadduceeën kwamen Jezus op de proef
stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. 2Hij
gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u:
“Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.”3En ’s
ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is
dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en
de tekenen van de tijd niet? 4Dit is een verdorven en
trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen
ander teken krijgen dan dat van Jona.’ Zo liet hij hen staan en
vertrok.
Verkondiging
Lied 723
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Voorbeden en Stil Gebed
Inzameling der gaven
Wanneer Brood en Wijn, Schaal en Bekers worden
binnengebracht en op de Tafel geplaatst, zingen allen:
Lied 972: 1 en 2
Nodigingswoorden:
De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Tafelgebed (‘Tot eenheid geroepen’, dienstboek)
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:

De Heer zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Vg:

U komt onze dank toe …
… en zingen wij U toe:

Lied 404e (Sanctus en Benedictushymne)
Vg:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, …
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Gem: Onze Vader …
Lied 972: 9 en 10
Vg:

Komt, want alle dingen zijn gereed!

Alle kerkgangers worden genodigd om bij de tafel Brood en
Wijn te ontvangen – men volge de aanwijzingen van de
ouderling van dienst
Delen van brood en wijn
Orgelspel
Als laatsten delen de dienstdoende ambtsdragers Brood en
Wijn achter de Tafel
-allen gaan staanLied 655
Zegen
Orgelspel
Helpende hand voor kleinere noden onder vluchtelingen
In de afgelopen maand verbleven circa 750 vluchtelingen in de
tijdelijke AZC op Duinrell. Een groot deel vond de weg naar
onze kerkdiensten en de op hen gerichte activiteiten: taalles,
inloophuis, Bijbelstudie, catechese naar doop en belijdenis,
tekenen & schilderen. Met sommigen van hen deelden we hun
leed maar ook vreugde. Persoonlijke contacten zijn gelegd. Zij
vetrekken langzamerhand naar opvang elders in ons land. Op
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hun volgende bestemming ontmoeten sommigen praktische
problemen, vaak door de locatie van de AZC. Wij willen hen,
daar waar anderen daarin juist niet kunnen helpen, de
helpende hand reiken. Met vaak kleine dingen die een
oplossing brengen voor een dagelijks probleem, te denken valt
aan bijvoorbeeld fiets, ov kaart, telefoon(reparatie), streven
om afstand te overbruggen en contact te houden met hun
dierbaren, etc. Daarvoor vragen wij ook uw hulp in deze
collecte! Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot
Frans van Wilgen (vanwilgen@planetn.nl). Giften kunnen ook
gestort worden op IBAN NL95RABO0128085002 t.n.v.
Diaconie van de protestantse Gemeente Wassenaar met
vermelding: “Vluchtelingen”.
Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk. Organist is
Rijk Jansen.
Collectes 3 maart 2019 :
De eerste Diaconale collecte is voor een helpende hand voor
kleinere noden onder vluchtelingen op Duinrell
De tweede collecte is voor de Kerk
De derde collecte is voor de instrumentalia
Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na
te praten en een kop koffie te drinken.
Bent u geïnteresseerd in de activiteiten binnen de
Protestantse Gemeente Wassenaar, raadpleeg dan de website:
www.pkn-wassenaar.nl. Wanneer u specifiek op de hoogte wilt
blijven van de kerkdiensten in de komende weken, kunt u zich
de wekelijkse mailing PGWekelijks laten toesturen. De
opgave-briefjes liggen klaar op de leestafel.
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