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Messiaskerk Wassenaar

Orgelspel
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Cantorij: lied 119: 1, 2 en 3 Welzalig wie de rechte wegen gaan
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
Lied 967: cantorij 1 en 2, allen gesproken 3, cantorij 4 en 7
Zonne der gerechtigheid
Gebed voor de zondag
De kinderen en tieners gaan naar de nevendienst en naar de
twaalfplusgroep
Schriftlezing: Leviticus 19: 17
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Matteüs 18: 15-20
Lied 974: cantorij 1, allen gesproken 2, cantorij 4 en 5
Maak ons uw liefde , God, tot opmaat
(zie bijgevoegde bundel)
Verkondiging
Cantorij: lied: 313: 1, 3 en 4 Een rijke schat van wijsheid
(zie bijgevoegde bundel)
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
-

allen gaan zo mogelijk staan

Cantorij: lied 968: 1, 2, 3 en 5 De ware kerk des Heren
(zie bijgevoegde bundel)
Zegen
Orgelspel
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Orgel:
Koster

ds. J.M. de Klerk
Bert van Ginkel
Nico Visscher
Peter Woudsma
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Cantorij: lied 119: 1, 2 en 3 Welzalig wie de rechte wegen gaan

2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.
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3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Lied 967: cantorij 1 en 2, allen gesproken 3, cantorij 4 en 7
Zonne der gerechtigheid

2 Wek de dode christenheid
uit haar zelfverzekerdheid;
zend uw stralen overal,
dat de aarde U loven zal.
Erbarm U, Heer.
3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
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Erbarm U, Heer.
4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer
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Lied 974: cantorij 1, allen gesproken 2, cantorij 4 en 5
Maak ons uw liefde , God, tot opmaat

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.
God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.
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Cantorij: lied: 313: 1, 3 en 4 Een rijke schat van wijsheid
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
3 De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
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Cantorij: lied 968: 1, 2, 3 en 5 De ware kerk des Heren
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
E‚n naam is aller zegen,
‚‚n brood is aller spijs.
3 Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.
5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
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Na de dienst kunt u, uw gaven deponeren in de daartoe bestemde
schalen. Ook kunt u de collecte overboeken ten gunst van de
Protestantse Gemeente te Wassenaar NL34RABO0373732198
Onder vermelding van de collectedatum. Tenslotte kunt u een tegoed
nemen via de scipio—app en deze af te waarderen ten gunste van de
collecte.
De collecte wordt op 50/50 basis verdeeld tussen de Diaconie en de
Kerk.
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor ACT
Allliance.
Kerk in Actie draagt als lid van de ACT Alliance bij aan het
Wereldwijde Noodhulpfonds van de ACT Alliance.
Dit noodhulpfonds is in het leven geroepen om zeer snel te kunnen
reageren op kleine, plaatselijke rampen. Deze
kleinere rampen kunnen een enorme impact hebben op de lokale
bevolking, maar krijgen geen (inter)nationale
media-aandacht, waardoor steun voor de getroffenen uitblijft. Dit
noodhulpfonds biedt financiële steun aan onze
lokale partnerorganisaties ter plekke, om de bevolking te kunnen
helpen in de eerste dagen na de ramp. Er wordt
dan tot maximaal 45.000 euro beschikbaar gesteld aan lokale
partnerorganisaties die lid zijn van de ACT Alliance.
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Diensten komende zondag:
Volgende week zondag is er geen dienst in de Messiaskerk.
In de Dorpskerk gaat voor dr Gerlof Bosma
In de Kievietkerk gaat voor ds Jilles de Klerk (Kidschurch)
Voor beiden diensten dient u zich in te schrijven via het Kerkelijk
Bureau info@pkn-wassenaar.nl. Onder vermelding van de dienst die u
wilt bijwonen.
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