LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op zondag 5 mei 2019

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: Lied 33: 1, 2 en 8 Kom nu met zang en roer de snaren
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vg. De Heer zij met u
G. Ook met u zij de Heer
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
G. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte………..
Vg. Hier staan wij op de drempel voor uw aangezicht
G. wilt u naar ons kijken met liefde en mildheid
Vg. want wij zijn mensen die missers maken.
G.
Stel ons dan in de ruimte van uw vergeving. Amen.
- allen gaan zitten Morgenlied: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
Kyriegebed
Zingen: Lied 305 Alle eer en alle glorie
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Lezingen uit de Openbaring van Johannes.
1e lezing: Openbaring 21: 1 t.m. 5 en 10 en 11
Zingen: Lied 737: 1 t.m. 5 Jeruzalem, mijn vaderstad
2e lezing: Openbaring 21: 21b (de straten van de stad…..)
t.m. 27a (...komt de stad niet binnen.)
Zingen: Lied 737: 6 t.m. 11
3e lezing: Openbaring 22: 1 t.m. 5
Zingen: Lied 737: 12 en 13, 18 t.m. 21
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen

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
1e collecte:
2e collecte:
Uitgangscollecte:

Diaconie: plaatselijk diaconaal werk
Kerk
Werk in eigen gemeente

De kinderen komen terug in de kerkzaal
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Zingen: Lied 977: 1, 2, 3 en 5 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Na de zegen zingen wij: Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
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 Ria Schultheiss
Ouderling van dienst: Hans van Kesteren
Diakenen van dienst: Jan Dalhuysen
Orgel:
Jaap Schothorst
De liturgie werd aan u uitgereikt door Cootje Spaans
Anneke Prins
Leiding crèche:
Annemarie Hogendoorn
Kinderwoorddienst: -

