LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 12 mei 2019
Thema:

HOUVAST!

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: ‘Dit is een morgen’ (216)
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Lied: ‘Geprezen zij God’ (150a)
Drempelgebed
Koorzang: ‘Dank U, o Heer’
Woorden van Bevrijding
Lied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (217)
Inleiding op de dienst
Lied: ‘k Stel mijn vertrouwen’ (canon)
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst
DIENST VAN HET WOORD
1e schriftlezing: Exodus 32:1-20 (Gewone Taal)
Koorzang: ‘Father we love you’

2e Schriftlezing: Johannes 10:22-30 (Gewone Taal)
Lied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (527)
Verkondiging:
Koor- en gemeentezang: ‘Fairest Lord Jesus’, vs.1, 2, 3 (k), vs.4 (a)
DIENST DER GEBEDEN
Gebed
Lied: Onze Vader (1006)
COLLECTE
1e collecte:
2e collecte:
Uitgangscollecte:

Diaconie: St. Vincentius
Kerk
Printwerk posters

Koorzang: ‘Praise the Lord’
De kinderen komen terug in de kerkzaal
-

allen gaan zo mogelijk staan –

Lied: ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (275)
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel

U wordt hartelijk uitgenodigd na afloop van de dienst nog een kop
koffie / thee te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of
opmerken kunt u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de
ouderling van dienst, in de hal van de kerk

Colofon
Voorganger: Ds.Corine Beeuwkes-van Ede
Ouderling van dienst: Jetty van Westering
Diakenen van dienst: Jisk Heslinga
Orgel:
Nico Visscher
De liturgie werd aan u uitgereikt door Ditte Visscher
Trudymieke van Hilten
Leiding crèche:
Annemarie Hogendoorn
Kinderwoorddienst: Ine Deckers
Koster:
Dick Spaans

U kunt zich abonneren op de PGWekelijks wanneer u deze
nog niet ontvangt. Gaarne uw e-mail opgeven aan:
info@pkn-wassenaar.nl o.v.v. PGWekelijks toezending

