
 
    

 
 

L I T U R G I E 
 
 

voor de zondagmorgendienst 
 

in de Messiaskerk te Wassenaar 
 

         op 13 juni 2021 



Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
door de ouderling van dienst 

 
- allen gaan zo mogelijk staan - 

 
Intochtslied: Psalm 103: 1,2 en 9 
1   Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
 laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
 vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
 die u geneest, die uit het graf uw leven 
 verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

2   Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
 dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
 gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
 Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
 Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
 op Israël zijn zegen uitgestort. 

 

9   Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
 zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
 Komt allen tot de lof des Heren saam. 
 Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
 die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
 en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 Terug naar boven 

 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 

- allen gaan zitten -    
 
 



 
Kyriegebed 
 
Glorialied Lied 825: 3 en 5 
3   Hij blies ons van zijn adem in. 
 Hij, hemelhoog verheven, 
 heeft ons in Adam een begin, 
 een levensdoel gegeven: 
 te wonen op zijn aarde, waar 
 het goed is, goed om met elkaar 
 in zijn verbond te leven. 

 

5   Ja, Hij is elk van ons nabij, 
 hoe hemelhoog verheven; 
 in Hem bestaan, bewegen wij, 
 in Hem is heel ons leven. 
 Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
 de mensen zijn van zijn geslacht, 
 voorgoed met Hem verweven. 

 
 
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 Ex.19:1-6 (NBG)  

De verschijning des Heren op de Sinai 
In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land 
Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinai. Nadat zij 
van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinai 
en legerden zich in de woestijn; en Israël legerde zich daar 
tegenover de berg. 
Toen klom Mozes op tot God, en de Here riep tot hem van de 
berg, en zeide: Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en 



meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat Ik de 
Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen 
gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig 
naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle 
volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. 
En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. 
Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. 
 
Lied 868: 2 en 5 Lof zij de heer…. 
 
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. 

 

5   Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
2e Schriftlezing: Joh. 5: 19-24 
Jezus’ getuigenis van Zichzelf (NBG) 
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de 
Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon 
evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij 
zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij 
u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet 
leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader 
oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon 
gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de 
Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem 
gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet 
in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 



 
Lied 705: 1 en 2 
 

1   Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
 de Drieëen'ge in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 de Drieëen'ge in zijn troon! 

 

2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ons van alle smet bevrijdt, 
 eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja, 
 ere zij het Lam gewijd. 

 
 
Verkondiging: 
 
Lied:  Die mij droeg op adelaarsvleugels 
(https://www.youtube.com/watch?v=fbUnfXC8Mtg) 
1 Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
 

DIENST DER GEBEDEN 
 
 
 
 
 
 



Afgesloten met een gezongen ‘Onze Vader’ 
 
Lied: 369b Onze Vader in de hemel (alternatief: 1006) 
Onze vader in de hemel, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
Zoals wij ook onze schuldenaars vergeven. 
En lei 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 981: 1 en 2 
 

1   Zolang er mensen zijn op aarde, 
 zolang de aarde vruchten geeft, 
 zolang zijt Gij ons aller Vader, 
 wij danken U voor al wat leeft. 

 

2   Zolang de mensen woorden spreken, 
 zolang wij voor elkaar bestaan, 
 zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
 wij danken U in Jezus' naam 

 
 
Zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
  



COLLECTE 
 
De collecte is na de dienst. U kunt u gaven deponeren in de daarvoor 
bestemde schalen. Ook kunt u uw gaven doen door gebruik te maken 
van de Scipio-app of de SKG collect. Voorts kunt u ook uw gaven door  
overboeking op de rekening van de Protestantse Gemeente te 
Wassenaar op rekeningnummer NL34RABO0373732198 onder 
vermelding van de collectedatum. 
 
De collecteopbrengst wordt in gelijke delen verdeeld tussen de Diaconie 
en de kerk. 

 
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in 
armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er 
langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze 

met het herstel van hun land. De kerk is het hart van de gemeenschap en 
juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de 
kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. 
Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en 
steunen we christenen in Syrië bij het herstel van hun kerk en de 
kerkelijke infrastructuur. 
Voor meer (achtergrond) informatie en wat gedaan kan worden, 
verwijzen we naar de KIA site: Bouw de kerk in Syrië. 
 

  

 
 

 

Colofon 
 
Voorganger:  Eric Matser 
Organist: Cees van Delft   
 
 
 
 
 
 



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 
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