LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
5 juli 2020

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied 217: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 217: 5
- allen gaan zitten Inleiding op de dienst
Gebed
Lied: Dank u voor deze nieuwe morgen
Overvliegen van de kinderen
Muziekclip: ‘You say’ Lauren Daigle
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst

DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Marcus 5: 21-43
Lied 179: 1, 2 en 3

Verkondiging:
Lied: Ga maar gerust

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

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 Diaconale collecte stichting Gave
2e Collecte Kerkrentmeesters
U kunt bij de uitgang in de schalen uw gift doneren, of via de
bekende weg via overmaken via de bank of Scipio app. In de
dienst wordt niet gecollecteerd.
De kinderen komen terug in de kerkzaal
Lied 150a: 1, 2 en 4

allen gaan zo mogelijk staan -

Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel

Na de dienst is er vooralsnog geen koffiedrinken.

Colofon
Voorganger:
Esther de Paauw
Ouderling van dienst: Wilma verschoor-Hol
Diakenen van dienst: Bob Schucchard
Orgel:
Rijk Jansen
Cantorij;
Anneke Jansen, Kurt en Diny Schuchhard,
Fenna Gunneman Suzanne Spruijt en
Wilma den Dulk
Beamer team
Marianne Mewissen
Leiding crèche:
Margriet de Wit
Kinderwoorddienst: Melody de Winter
Ceremoniemeester: Bob Schucchard en Bert van Ginkel
Koster:
Jan van Santen
Opname dienst:
Hans van Kesteren

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

