LITURGIE
voor de gezamenlijke zondagmorgendienst
van de Protestantse Gemeente Wassenaar
in de Messiaskerk te Wassenaar
op 2 juni 2019

Orgelspel
Mededelingen en welkom.
Door de ouderling van dienst
-

Allen gaan zo mogelijk staan

Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: En niet laat varen de werken van Zijn handen
Voorganger: Genade zij U en vrede, van God onze Vader
en van de Heer, Jezus Christus
door de Geest die ons bemoedigt
in geloof, hoop en liefde
Allen:
Amen.
-

Allen gaan zitten

1.Intochtslied lied 84: 1,3 en 6
Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer
Gebed om ontferming.
2.Lied 942: 1,2 en 3
Ik sta voor U in leegte en gemis
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:
1 Koningen 19: 8 – 15

3.Lied 858: 1,2,3 en 4
Vernieuw in ons o God
2e Schriftlezing:
Lucas 9: 28 – 36
4.Lied 452: 1,2 en 3
Als tussen licht en donker
Verkondiging
5. Lied 1008: 1,2, en 3
Rechter in het licht verheven
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader:
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: voor de diaconie: de voedselbank
2e collecte: voor de Messiaskerk
Uitgangscollecte: voor de muziekdiensten
De kinderen komen terug in de kerkzaal
-

Allen gaan zo mogelijk staan

5.Slotlied 919:1,2 en 4
Gij die alle sterren houdt
Slotwoord en 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:
dhr. Paul Koster
Ouderling van dienst: Ernst van Hoek
Diakenen van dienst: Dirk Jan Pronk
Marina Bins
Orgel:
Jaap Schothorst
De liturgie werd aan u uitgereikt door Klazien Faber
Agnes Huisman
Leiding crèche:
Paul Koster
Kinderwoorddienst: idem
Koster
Koos van den Akker
Beamer
Jan Bruinsma

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

