LITURGIE

Dienst van Schrift en Tafel
16 juni 2019

Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Lied 672: 1, 4, en 7 Komt laat ons deze dag
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: 701 Zij zit als een vogel
Gebed voor de zondag
De kinderen en tieners gaan naar de nevendienst en naar de
twaalfplusgroep
Schriftlezing: Johannes 3: 1-16
Lied 686 De Geest des Heren heeft
Verkondiging

Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken)
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Voorbeden
Inzameling van de gaven
Eerste collecte: Kerk in actie: opvang straatkinderen
Yogjakarta
Tweede collecte: Kerk
Collecte aan de uitgang: portokosten informatievoorziening

Tafelgebed
V: Brengt dank aan God, want Hij is goed
G: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Tafelgebed: ‘Als kracht van omhoog’
V: U komt onze dank toe,
Heer, onze God
….

U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
Lied 405: 1 en 3 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
V: Gezegend bent U, God onze Vader
En gezegend is Jezus die komt in uw Naam
….
Doet dit, zo dikwijls U die drinkt
tot mijn gedachtenis
G: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!
V: Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God
….
door Jezus Christus, onze Heer
G: Amen
G: Onze Vader …
V: De vrede van Christus zij met u.
G: Zijn vrede zij ook met u,
Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe.
Nodiging tot de Maaltijd van de Heer
V:

G:

De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig
Brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Halleluja!

Gemeenschap van Brood en Wijn
Dankgebed
Allen gaan zo mogelijk staan
Lied 653: 1, 2,5 en 7 U kennen, uit en tot U leven
Zegen
Orgelspel
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U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst na te praten
in de voorhal.. Er is koffie/thee/limonade.

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

