LITURGIE

Dienst van Schrift en Tafel
10 februari 2019

Messiaskerk Wassenaar
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Cantorij: antifoon op psalm 138
Met heel mijn hart wil ik u loven,
ik zing U mijn psalmen, Heer mijn God
Allen: Psalm 138: 1, 3 en 4 U loof ik Heer, met hart en ziel
Stilte tot inkeer
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 -

Gebed om ontferming
Glorialied: 687 Wij leven van de wind
Gebed voor de zondag
De kinderen en tieners gaan naar de nevendienst en naar de
twaalfplusgroep
Schriftlezingen:

Ester 5:1 – 6:11

Lied 990 De laatsten worden de eersten
Schriftlezing: Lukas 14: 7-11
Verkondiging

Lied 390 Het brood in de aarde gevonden (afwisselend cantorij en
gemeente)
Voorbeden
Inzameling van de gaven
Eerste collecte:
Kerk in Actie opvang straatkinderen Yogjakarta
Tweede collecte:
Kerk
Collecte uitgang:
bijdrage voor de kaarsen
Tafelgebed
V: Brengt dank aan God, want Hij is goed
G: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gezongen tafelgebed 403b Gezegend zijt Gij levende God
G:

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy Name;
Thy kingdom come;
Thy will be done
on earth, as it is in heaven:
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses,
as we forgive them who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil:
for thine is the kingdom,
the power, and the glory,
for ever and ever.
Amen.

Nodiging tot de Maaltijd van de Heer
V:

De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig

G:
Vredegroet
V:
G:
V:

Brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Halleluja!

De vrede van de Heer zij in uw hart.
Ook in u zij de vrede van de Heer.
Wensen wij elkaar de vrede van Christus

Geven wij elkaar een teken van vrede
Gemeenschap van Brood en Wijn
Terwijl de gemeente het avondmaal viert zingt de cantorij:
lied 900 Nada te turbe
lied 568 a Ubi Caritas
Dankgebed
Allen gaan zo mogelijk staan
Lied 422 Laat de woorden die we hoorden
Zegen
Orgelspel
Voorganger:
ds. J.M. de Klerk
Ouderling van dienst:
Ernst van Hoek
Diaken van dienst:
Dirk Jan Pronk
Orgel:
Cees van Delft
De liturgie werd aan u uitgereikt door Peter en Janny Woudsma
Crèche en kindernevendienst: gezamenlijk in Kievietkerk
Leiding 12 plusgroep:
Bertine Dalhuysen
U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst na te praten

in de voorhal.. Er is koffie/thee/limonade.

