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15 november 2020

Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Cantorij: Psalm 98: 1 en 4
1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Terug naar boven
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!
allen gaan zitten -

Cantorij: Zoek eerst het koninkrijk van God (Opwekking 40)
Gebed om ontferming
Voorganger en cantorij: lied 299e

Gebed voor de zondag
Schriftlezing: Matteüs 25: 31-46
Cantorij: lied 775
Dag der dagen, als de tijden
zich tot heil zullen verwijden
voor wie boven mate lijden
Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen
Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten
alle aan het stof ontrukten.
Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen
om wie mensen nu nog wenen
Dag van brood en herverdelen
voedsel voorontelbaar velen
diepe wonden zullen helen.
Dag van zon en dag van vrede
Alle droefheid is verleden
In een onaantastbaar heden.
Dag van vreugde en verbazen
Om het zien van wat wij lazen:
Er was licht, het licht van Pasen.

Verkondiging
Cantorij: Lied 568a: Ubi Caritas (Taizé) (allen neuriën mee)
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
-

Allen gaan zo mogelijk staan -

Cantorij: lied 834: 1 en 3; allen: 2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij:
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt
Wees gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen
Orgelspel
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers.
Het verlenen van terminale zorg (tijd, aandacht en ondersteuning) in de
thuissituatie en in het verpleeghuis door goed opgeleide vrijwilligers. Dit in
aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners. Wij
zien het als onze taak om mensen in de laatste levensfase bij te staan met
aandacht. Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en
dat elk mens anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan
hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. Naast emotionele ondersteuning
van de terminaal zieke cliënt en zijn naasten kunnen onze vrijwilligers ook de
nodige praktische zorg verlenen. www.terminalezorg.nl

De tweede collecte is voor de kerk
- via de Scipio-App kunt u (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en
vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373
7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke
activiteiten.
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk
Voorganger: ds. J.M. de Klerk
Ouderling van dienst: Hans van Kesteren
Organist: Jaap Schothorst
M.m.v. leden van de cantorij

