LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op zondag 6 januari 2019

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: Lied 72: 1, 2, 7 Geef, Heer, de koning uwe rechten
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Kyriegebed
Kyrië- en Gloriahymne: Lied 299e U alle eer
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e schriftlezing: Jesaja 60:1-6
Lied 72: 3
2e Schriftlezing: Psalm 72
Lied 72: 4

3e Schriftlezing: Efeziërs 3:1-12
Lied 72: 6
4e Schriftlezing: Matteüs 2:1-12
Lied 72: 5
Verkondiging:
Lied 459: 1, 2, 3, 6, 7 Ik breng een rechter aan het licht

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:
Plaatselijk diaconaal werk
2e collecte:
Kerk
Uitgangscollecte: communicatiemiddelen
De kinderen komen terug in de kerkzaal
- allen gaan zo mogelijk staan Lied 506 Wij trekken in een lange stoet

Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
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. Arie Jan van der Bom
Ouderling van dienst:
Hannie van Beelen
Willie Vellekoop – de Vrijer
Diakenen van dienst: Bob Schuchhard
Dirk Jan Pronk
Orgel:
Cees van Delft
De liturgie werd aan u uitgereikt door Willemien de Jong Sjoerd Abma
Leiding crèche:
Felicia Hart
Kinderwoorddienst:
-

