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Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Bemoediging en groet
Vgr:
Gem:
Vgr:
Gem:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vrede zij U!
Ook met u zij de vrede van de Heer!

Psalm 107: 1 en 3: gezongen cantorij: gesproken door allen: 2

2

2

Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg,geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

Cantorij:
3
Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan;
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.
-

allen gaan zitten -

Gebed om ontferming
Lied 705: gezongen door cantorij: 1 en 4, gesproken door allen: 3

3

3

Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Cantorij
4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der heren Heer!
Schriftlezing: Mt 14: 13-21
4

Lied 995: cantorij gezongen: 1, gesproken door allen: 2

2

O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Verkondiging

5

Lied 383: cantorij gezongen: 1, 4 en 5; gesproken door allen: 2 en 3

2

Zeven is voldoende toen en nu,
zeven is voldoende alle dagen
van ons leven, dank zij U.

3

Zeven is voldoende, brood en vis,
Jezus is voldoende voor ons allen
als de kring gesloten is.

Cantorij
4
Voed ons met uw leven, vis en brood,
alle zeven dagen, Gij verzadigt
allen met uw offerdood.
5

Want Gij zijt de eerste rond alom,
ja, Gij zijt de eerste en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!
6

Voorbeden
Allen gaan zo mogelijk staan
Lied 425 1x gesproken door allen, 2e keer gezongen door cantorij

Zegen
Orgelspel
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