Zondag 6 september
Voorganger: ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
Orgelspel
Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Lied (staande): Psalm 119: 1 en 60

60. Zie hoe ik uw vermaningen bemin;
wil mij goedgunstig tot het leven leiden.
Ik heb uw waarheid lief met ziel en zin,
uw woord dat goed en kwaad leert onderscheiden.
Uw woord, o Heer, houdt alle waarheid in,
uw heilig woord is recht voor alle tijden.

Kyrië en Gloria: 299e’

Bijbellezing:

Ezechiël 33: 7-9
Mattheüs 18: 15-20

Lied: 974: 1 en 2

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
Bijbellezing:
Lied:

Romeinen 12: 9-21

974: 3, 4 en 5
3. Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.
4. Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.
5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
Uitleg
Lied:

Ik wil jou van harte dienen
1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
5. Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Lied (staande): 418: 1, 2, 3 en 4

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
Zegen

g. Amen

Collecte
Na de dienst kunt u, uw gaven (contant of bonnen) deponeren in de daarvoor
bedoelde schalen. Ook kunt u een overboeking per bank doen naar
rekeningnummer nl34RABO0373732198 t.n.v. de Protestantse Gemeente te
Wassenaar, gaarne onder vermelding van de collectedatum Als u gebruik maakt
van de scipio app kunt u een tegoed opwaarderen en naar een collecte doneren.
Het doel van de Diaconie is voor ACT Alliance/Kerk in actie.
Volgende week gaat Jilles de Klerk voor in de Kievietkerk (Kidschurch)
Gerlog Bosma gaat voor in de Dorpskerk. In de Messiaskerk is geen dienst.

