Holland’s got talent!
Kidschurch
Zondag 19 mei 2019, 10.00 uur
Messiaskerk te Wassenaar
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Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- allen gaan zo mogelijk staan Intochtslied: lied 208

Bemoediging en groet
- allen gaan zitten
2

Zingen: Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen

Het verhaal van de vogel
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Zingen: ‘Cantate’ vers 1 en 3 (AWN II, 29)
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Holland’s got talent
Gebed
Uit de Bijbel: De gelijkenis van de talenten
Zingen: lied 180 De heer gaat naar het buitenland
Verkondiging
Zingen: ‘Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet’
1

Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet (2x)
Refrein: Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.
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Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort (2x).
Refrein: (oor i.p.v oog, hoort i.p.v ziet)
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Bewaar je mond, bewaar je mond
voor wat je zegt (2x).
Refrein: (mond i.p.v. oor, zegt i.p.v. hoort)
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Bewaar je hand, bewaar je hand
voor wat je doet.
Refrein: (hand i.p.v. mond, doet i.p.v. zegt)
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Bewaar je voet, bewaar je voet
voor waar je gaat (2x)
Refrein: (voet i.p.v. hand, gaat i.p.v. doet)
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Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet (2x)
Refrein: Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, je oor,
je mond, je hand, je voet.

Gebeden eindigend met het Onze Vader:

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 collecte: ,
2e collecte: Kerk
Uitgangscollecte:

Dokters in de wereld

Kerk
Pastoraat
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Zingen: 838 O grote God die liefde zijt
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen
Orgelspel
6

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. Jilles de Klerk
Ouderling van dienst:
Bert van Ginkel
Diakenen van dienst:
Harm Schelhaas
Gitaar en zang:
Ellen Capel
Orgel:
Nico Visscher
De liturgie werd aan u uitgereikt door Willemien Enschede
Angela van Veen
Leiding crèche:
Henriette Strating
Koster
Jan Dalhuysen
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