LITURGIE
voor de zondagmorgendienst
in de Messiaskerk te Wassenaar
op zondag 14 oktober 2018.
Viering Heilig Avondmaal.
Thema: ‘Jeruzalem’.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: 737 v 1 t/m 5 Jeruzalem, mijn vaderstad
Stil gebed
Bemoediging en groet
- allen gaan zitten Kyriegebed
Glorialied: 750 v 1,2,7 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd
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:

PSALM 122

(NBV 2004)

Lied: Psalm 122 v 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
2e en 3e Schriftlezing:

MARCUS 10:32-34
OPENBARING 21:1-5

Lied: Psalm 122 v 2
Verkondiging: ‘Jeruzalem’

(NBV 2004)
(NBV 2004)

Lied: Psalm 122 v 3

COLLECTE
de Tafel wordt gereedgemaakt
1e collecte: voor hulp aan getroffenen van de ramp op sulawesi
2e collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Wijkactiviteiten

VIERING van het HEILIG AVONDMAAL
Avondmaalsgebed met dank- en voorbeden
Lied 737 v 14,15,16
vervolg Avondmaalsgebed
met Inzettingswoorden (I Korintiërs 11:23-26)
Lied 737 v 20,21
Delen van Brood en Wijn
Besloten met allen: het ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemelen 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.
Lied 750 v 4,6

-allen gaan zo mogelijk staan -

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: ds J.C. van Dongen (emeritus, Den Haag)
Ouderling van dienst: Ernst van Hoek
Diakenen van dienst: Jan Dalhuysen
Orgel:
Cees van Delft
De liturgie werd aan u uitgereikt door Anneke Prins
Cootje Spaans
Leiding crèche:
Henriette Strating
Kinderwoorddienst: Luna Mewissen
Inge Deckers

