LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 3 maart 2019, 8e zondag na Epifanie

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: Psalm 31 : 1, 4 en 13 ’Op U vertrouw ik’
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Kyriegebed
Glorialied 306 ‘Ere wie ere toekomt’ – de voorganger leest de
voorzang, allen zingen het refrein
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing Jeremia 7,1-15
Lied 537 : 1 en 2 ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’
2e Schriftlezing Lucas 6,39-49
Lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’
Verkondiging

Lied 905 ‘Wie zich alleen door God laat leiden’

DIENST DER GEBEDEN
Onze Vader (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.

COLLECTE
Helpende hand voor kleinere noden onder vluchtelingen
In de afgelopen maanden 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
vertrekken langzamerhand naar opvang elders in ons land. Op 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 wat een oplossing brengt 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@planet.nl ) . Giften
kunnen ook gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02

t.n.v. de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar met
vermelding: “Vluchtelingen”.
1e collecte:
Vluchtelingen
2e collecte:
Kerk
Uitgangscollecte:
De kinderen komen terug in de kerkzaal
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Slotlied 845 ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’- op melodie van
Psalm 86
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 Ari van Buuren, oud-ziekenhuispastor
Ouderling van dienst: Hans van Kesteren
Diakenen van dienst: Marina Bins
Bob Schuchhard
Orgel:
Nico Visscher
De liturgie werd aan u uitgereikt door Willemien Enschedé
Angela van Veen
Leiding crèche:
Felicia Hart
Kinderwoorddienst: Melody de Winter

