LITURGIE
14 januari Messiaskerk
Voorganger: Ds. Esther de Paauw
Organist: Nico Vissscher

Orgelspel
Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: 66: 1 en 5
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
5 Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.
Stil gebed
Bemoediging en groet

Lied: 66:7
7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
Terug naar boven
- allen gaan zitten Gebed
Lied:

868: 1, 2 en 4

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

DIENST VAN HET WOORD
1e Bijbellezing: Deuteronomium 14: 22-29, en Deut. 26: 12-15
Lied: 718: 1 en 2
1.God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.
2.Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

2e Bijbellezing: Handelingen 2:44-47
Lied: 718: 3 en 4
3.Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
4.Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Verkondiging
Lied: 365: 1, 6 en 7
1 Wij dragen onze gaven,
het werk van onze hand,
het werk van onze dagen,
de garven van het land,
van wind en zon en regen
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
6 Het is en moet zo blijven
de gave van uw hand,
al wat wij van U krijgen,
de vruchten in de mand,
de broden op de tafel
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
7 Gij hebt U zelf gegeven
als zaad, voor ons ontkiemd,
uw hart en ziel en zegen,
Gij zijt het, die ons dient
met vlees en bloed en leven
o God en Heer, groot is uw eer,
halleluja!

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.

- allen gaan zo mogelijk staan Lied 971: 1, 2 en 3
Zing een nieuw lied voor God den Here
En wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren
Hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
Gezegend voor het werk,
De bouw van Christus kerk.
God wil ons telkens weer tonen
Dat Hij genadig is een trouw.
Dat hij met ons wil samenwonen,
Geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet meet steen/en hout alleen
Is ‘t grote werk gedaan.
’t Zal om ons zelve gaan.
De heilige Geest geeft taal en teken
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
En elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij/ en maak ons vrijdag in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
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Het diaconaal doel is voor het plaatselijk Diaconaal werk. De
andere helft van de collecte is bestemd voor de kerk.
Via de Scipio-app kunt u (via incasso) collecte-tegoed kopen en
vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.
- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage overmaken
(iDeal).
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO
0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake
Kerkelijke activiteiten. Onder vermelding van de collectedatum.
-

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

