LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op zondag 29 november 2020

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: 25 vers 1, 2, 4 en 10
1 Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2 Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
4 God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

10 Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t' allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!
Terug naar boven
Een moment van stilte
Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus,
de Heer, door de Heilige Geest,
Amen.
- allen gaan zitten Smeekgebed
Glorialied: 314
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de Zondag
1e schriftlezing: Lucas 2: 1-7
Lied: 441 vers 1, 4 en 10
Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren. U waardig welkom heet.
Van boeien die mij bonden ben ik door U bevrijd.
U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd.
U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet
wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt.
Hij zal de wereld richten, berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal hij lichten voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld, en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen, uw feest, uw liefdesmaal.
2e Schriftlezing: Lucas 10: 25-37

Lied: 320
1 Wie oren om te horen heeft
hoor' naar d' wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2 Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3 – Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
4 De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.
5 De liefde spreekt haar eigen taal,
al' kwa' bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijv' in ons de liefde.

Verkondiging

Lied: 512 vers 1, 2, 5, 6 en 7
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

DIENST DER GEBEDEN
Gebeden – stil gebed – onze Vader
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.

De kinderen komen terug in de kerkzaal
- allen gaan zo mogelijk staan Lied: 968 vers 1, 2 en 5
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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