LITURGIE
voor de zondagmorgendienst in de Messiaskerk te Wassenaar
op 17 maart 2019
Orgelspel
Welkom en mededelingen
- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: Lied 25 : 1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vandaag is het de tweede zondag in de veertig dagen tijd,
de zondag met de naam Reminiscere:

Gedenk uw barmhartigheid Heer
en uw gunstbewijzen
want die zijn van eeuwigheid.
Woorden uit Psalm 25 die wij net hebben gezongen
en vanuit dit vertrouwen verwachten wij, ook vanmorgen weer:
Onze hulp in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
- allen gaan zitten Kyriëgebed
Wij bidden ons kyrië
gebed vanwege onszelf en onze wereld
en aansluitend zingen wij Lied 547 : 1, 4, 5 en 6
Laten wij samen bidden………………...
Glorialied 547 : 1, 4, 5 en 6 Met de boom des levens
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Wij openen nu de bijbel,
bidden wij God om de nabijheid van zijn Geest:
Eeuwige, God van mensen,
Laat uw stem horen, hier in ons midden

en roep ons op de weg van Jezus Messias te gaan
opdat wij de vreugde kennen waarvan hij de belofte is.
Open onze ogen om te zien wat ons tot vrede strekt.
Open ons hart voor het woord
waarin Wet en Profeten in vervulling gaan
voor ons en alle mensen op aarde
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Wees met uw Geest in ons midden. Amen.

……..

1e schriftlezing: 2 Petrus 1 : 16 t/m 21
Lied 544 Christus naar wie wij heten
2e Schriftlezing Marcus 9 : 2 t/m 10
Lied Morgenglans melodie (beamer)
Verkondiging
Lied 527 : 1, 2, 3, 4, 5 Uit uw hemel zonder grenzen

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:
2e collecte:
Uitgangscollecte:

Stichting Exodus
Kerk
Pastoraat

De kinderen komen terug in de kerkzaal
- allen gaan zo mogelijk staan –
Lied 556 : 1, 3en 5 Alles wat over ons geschreven is
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
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