LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 9 augustus 2020

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: 276 Zomaar een dak boven wat hoofden
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Drempelgebed
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
Schriftlezing Jona 2, 2-111
Lied 29: 1, 6 Gij die hoog verheven zijt
2e Schriftlezing Matteüs 14,22-33
Lied 933 Gij ziet ons vechten met de macht
1

let op verschilt per vertaling maar t/m vers dat iets bevat als ‘spuwde Jona uit op droog land ‘.

Verkondiging
Lied 313 een rijke schat van wijsheid

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.
De kinderen komen terug in de kerkzaal
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Voorganger: Amen
Orgelspel

Colofon
Voorganger:
ds J.W. van der Straten
Ouderling van dienst: dhr. Paul Koster
Orgel:
dhr Rijk Jansen
mw. Anneke Jansen
Ceremoniemeesters dhr. Jisk Heslinga
dhr. Dirk Jan Pronk
Beamer
dhr. Jan Bruinsma
Koster
dhr. Peter Woudsma

Bij de uitgang staan collecteschalen (de collectes zullen verdeeld
worden over diaconie en kerk)
Het diaconale doel is: Nieuwe kansen (KIA pr nr K001495). In Ghana
leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care*
vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen
terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan
op te bouwen. In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In
het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes
terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan.
Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast
en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met
de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien,
koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes
psychosociale zorg. www.kerkinactie.nl

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

