LITURGIE
Gezamenlijke zondagmorgendienst Protestante
Gemeente Wassenaar
28 juli 2019 – 6e zondag van de zomer
in de Messiaskerk

Thema: “(g)een zomer zonder zonde?”

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
We zingen lied 103 C: 1,2
VOORBEREIDING
- allen gaan zo mogelijk staan Stil gebed
Groet
Voorg: De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer.
Als Bemoediging zingen we Psalm 121:1
- allen gaan zitten Gebed om ontferming
We zingen Lied 705, Ere zij aan God de Vader
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
We zingen Lied 8b:1,4
De kinderen gaan na het zingen van dit lied naar de
Kinderwoorddienst.
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Lezing: Johannes 20:19-23
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze
woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.21Nog eens
zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden
blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.’
Lied 861 door en met Ellen Capel
Verkondiging
We zingen Lied 838 O, Grote God die liefde zijt
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk 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.

3

Collecten
1e collecte: “Kinderen op de vlucht”, 2e collecte: de kerk
De kinderen komen terug in de kerkzaal
- allen gaan zo mogelijk staan We zingen Lied 416
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
Uitgangscollecte: bestrijding kosten vrijwilligers
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie / thee. 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.
Diakenen van dienst, Marina Bins en Jan Dalhuysen
Voorganger, Pieter van Winden
Ouderling, Paul Koster
Beamer, Jan Bruinsma
Kinderwoorddienst, Ine Deckers
Crèche, Annemarie Hogendoorn
Organist, Cees van Delft
U werd verwelkomd door Cootje Spaans en Anneke Prins
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