Zondag 31 januari
Voorganger: ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen
Orgelspel l B. Matter - Geef aan de wereld vrede, Heer
Welkom
Lied: 145: 1, 2, 3 en 4

1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

3 Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven , Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
4 Zij roemen in uw koningschap, o Heer,
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:
een vorst, bekleed met macht en majesteit.
Uw heerschappij is over alle tijden,
ieder geslacht zal zich in U verblijden.
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Kyrië en Gloria: lied 299K
Eer aan God. Eer aan God.
Eer aan God. Eer aan God.
Eer aan god.
Heer ontferm u!
Om mensen die verdwalen,
Ver van U, zichzelf verloren,
Heer ontferm u!
Open wegen naar hun hart!
Eer aan God!
U ontmoet ons waar wij dwalen,
Wijs een weg die toekomst biedt,
Eer aan god!
Opent ons een vergezicht!

Schriftlezing: Rechters 8: 33-9: 21
Lied: Lied 1010: 1 en 2
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
Uitleg:
Lied: 994: 1, 2 en 3
1.Voor hen die ons regeren,
De hoofden van het land,
Bidden wij God de here
Om ootmoed en verstand,
Dat zij bewaren hecht en recht
Al de getuigenissen
Die ons zijn aangezegd.
2. De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!
3. Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.

4. O God, Gij moet regeren
Tegen het onverstand:
Wij dienen vele heren
Tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
Doet leven en vergeven,
O God van Israël!
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader
Lied 422: 1, 2, en 3
Laat de woorden
Die we hoorden
Klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
Alle, alle dagen
Door uw stille kracht.
Laat ons weten,
Nooit vergeten
Hoe u tot ons spreekt:
Sterker dan de machten
Zijn de zwakke krachten,
Vuur dat u ontsteekt.
Laat ons hopen,
Biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
Dat door zo te leven
Hier Gods rijk begint.
Zegen
g. Amen

Diaconale collecte voor Fondsenwerving Lievegoed.
Missie Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid
door antroposofische behandeling en begeleiding Deze missie vormt
voor hen de leidraad bij hun zorgverlening, behandelingen en beleid.
De antroposofie ziet de wereld meer dan een werkelijkheid die je door
enkel tellen, wegen en meten kunt kennen of verklaren. De
antroposofie gaat ook uit van een niet materiële werkelijkheid, een
geestelijke realiteit, die één geheel vormt met alles wat onze fysieke
zintuigen kunnen waarnemen.
Ons motto luidt dan ook:
"Je bent meer dan je denkt" Zij bieden, op basis van hun
antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling
en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied
van psychiatrie en/of verslaving. Bij de begeleiding en behandeling
staat de individuele ontwikkeling centraal. Ieder mens, ook de mens
met een aandoening of beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Bij
Lievegoed weten ze uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan
alleen deze beperking of probleem. Wij richten ons niet alleen op wat
niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het
versterken van het gezonde.
Heel de mens
Bij hen wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond
en zij gaan uit van de eigenheid van ieder mens. Accent wordt gelegd
op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen.
De tweede collecte is voor de kerk
- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en
vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO
0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake
Kerkelijke activiteiten
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

Mededelingen:
- Zondag 2020, 10.00 uur zal voorgaan via een streamingsdienst ds
Jilles de kerk uitgezonden vanuit de Messiaskerk

