LITURGIE
Voor zondag 2 december 2018
- zondag eerste advent –
Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Lied 439, 1 en 2 Verwacht de komst des Heren
Drempelgebed
Vgr: Gij wacht op ons
totdat wij wonen in U
Zo vervult Gij zelf het gebod
Van uw liefde
Gem: Maak ons bereid
om te bidden en te waken Om Hem te verwachten
Die ons in uw woning binnenleidt
Om op te staan
En te wonen in het licht –
Maak ons bereid
Stilte tot inkeer en gedenken
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 -

Ontsteken van de eerste adventskaars
Projectlied
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De kinderen mogen met de leiding mee naar de kinderwoorddienst.
Gebed
Lezing uit Johannes 1, 1 t/m 5
Lied 441, 1 Hoe zal ik U ontvangen
Lezing uit Handelingen 28, 1 t/m 10
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Uitleg en verkondiging
Kollekten
Voor Dokters van de Wereld (eerste rondgang), voor de Protestantse
Gemeente Wassenaar (tweede rondgang en bij de uitgang)
Lied 466, 2 en 3 O kom, die Heer en Meester zijt
Nodiging
V: 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
G: Hosanna!
V: De vrede van de Heer zij in uw hart
G: Ook in u zij de vrede van de Heer
V: Wensen wij elkaar de vrede van Christus
Geven wij elkaar een teken van vrede
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Tafelgebed
V: Heft uw hart naar de Heer
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer
D: U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want geboren is een nieuwe dag,
uw toekomst is begonnen.
Toen het nog aardedonker was,
aanschouwden wij het levenslicht:
de hemel ging voor ons open,
uw heil kwam binnen handbereik,
Gij zelf werd onze naaste
en onze vrede werd uw eer.
Daarom, HEER onze God,
verheffen wij onze stem
om U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
Lied 404b Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten
D: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is verschenen in onze nacht
als een blinkende morgenster,
een stralend licht
dat niets of niemand doven kan
en dat reikt tot in de diepste duisternis.
D: Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
Het brood genomen
Daarover de dankzegging uitgesproken
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Het gebroken en aan zijn discipelen gegeven
En gezegd:
Neemt en eet
Dit is mijn lichaam
Dat voor u gegeven wordt
Doet dit tot mijn gedachtenis
Zo heeft Hij ook de beker genomen
Daar de dankzegging over uitgesproken
Hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
Dat voor u en voor velen vergoten wordt
Tot vergeving van zonden
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt
Tot mijn gedachtenis.
G: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
D: Zend uw Geest in ons midden
en versterk in ons allen
de hoop en de liefde,
dat wij licht kunnen brengen
waar duisternis heerst,
en vooruit durven lopen
op de grote toekomst
waarin het eindelijk waar zal zijn:
vrede op aarde
en wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen
met heel uw mensenvolk,
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genodigd aan uw maaltijd.
G: Gezegend zijt Gij, onze God,
die is en die was en die komt,
gezegend hier en nu
en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Gebedsstilte
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.
Woord over brood en beker
Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Gemeenschap van Brood en Wijn
Dankzegging
V: Heer, wij brengen U dank
Voor de kracht en de blijdschap
Van deze gemeenschap met Christus
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Voor zijn tegenwoordigheid in ons en bij ons
Voor elke nieuwe dag Zend ons nu uit in de wereld
Met de kracht van uw Geest
Om te leven en te werken
Tot uw lof en eer.
G: Amen
- allen gaan zo mogelijk staan Lied 435, 1 en 3 Heft op uw hoofden, poorten wijd
Zegen
Orgelspel
----------------------------------------------------------------------------------

Ter informatie
* Voorganger: ds. N.K. Mos
* Ouderlingen van dienst: Ernst van Hoek, Jetty van Westering
* Diakenen en diaconale medewerkers van dienst: Dirk Jan Pronk, Bob
Schuchhard, Marina Bins, Cobi van den Berg
* Orgel: Jaap Schothorst
* De liturgie werd aan u uitgereikt door: Klazien Faber, Margriet de Wit
* Leiding crèche: Henriette Strating
* Leiding KND: Meta Tukker, Luna Mewissen
* Afbeelding voorkant: Jen Norton – lofzang van Maria
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