Vroegchristelijke afbeelding van Jezus die op het water loopt

LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 15 september 2019

TOENADERING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Gemeente gaat staan
Samenzang: Psalm 108 vers 1 en 2 ‘ Mijn hart, is Heer, in U gerust’
Drempelgebed
Stilte tot inkeer
Groet en bemoediging
Gemeente gaat zitten
Samenzang: Psalm 108 vers 3 en 4
Gebed om de nood van de wereld (kyrie)

Inleiding voor de kinderen
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst
en de 12-plussers gaan naar hun eigen dienst
HET WOORD
Gebed bij het lezen uit de Bijbel
Lezing Psalm 23 vers 1-6
Samenzang: Psalm 23c ‘Mijn God mijn herder zorgt voor mij’
Lezing Mattheus 14 vers 22 - 32
Samenzang: Lied 917 ‘Ga in het schip zegt Gij’
Verkondiging

Samenzang: Lied 908 vers 1, 6. 7 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader (oecumenische tekst)
Collecte

1e Diaconie: Juristen van de Stichting Gave
(Vluchtelingenwerk)
2e College van kerkrentmeesters
3e Uitgangscollecte: keukenonderhoud

De kinderen en de 12-plussers komen terug in de dienst
Gemeente gaat zo mogelijk staan
Lied 766 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’
Vgr.: Zegen
Gem.: amen, amen, amen

_______________________________________________________

Colofon
Voorganger:
ds. Arnold Vroomans
Ouderling van dienst: Jetty van Westering
Diakenen van dienst: Harm Schelhaas
Dirk Pronk
Bob Schuchhard
Orgel:
Nico Visscher
De liturgie werd aan u uitgereikt door: Margriet de Wit
Willemien de Jong
Leiding crèche:
Annemarie Hogendoorn
Kinderwoorddienst: Ine Deckers en Luna Mewissen
Beamer:
Marianne Mewissen
Koster:
Peter Woudsma

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

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.

