LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 30 augustus 2020

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied:

971: 1, 2 en 3

Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten -

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Lied:

681

Kinderlied:

923: 1, 2 en 3

De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst
1e schriftlezing

Mattheus 17: 14-21

2e Schriftlezing

Romeinen 12: 1-8

Lied

339a

Verkondiging
Lied

692: 1, 2, 6, 7 en 8
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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 -

Lied 687: 1, 2 en 3
Zegen
Orgelspel
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De diaconale collecte is bestemd voor Rohyngya Vluchtelingen (KIA pr nr
N000703). Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in
Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese
leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren
baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd
komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan
in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u ook
mee? De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is
groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het
lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het
meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de
verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang
tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp
beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en
handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen,
oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur. www.kerkinactie.nl
De collecte wordt verdeeld tussen diaconie en kerk

Colofon
Voorganger:
Ds. Esther de Paauw
Ouderling van dienst: Jetty van Westering
Orgel:
dhr Rijk Jansen

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
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