
 

     
 

L I T U R G I E 
 
 

voor de zondagmorgendienst 
 

in de Messiaskerk te Wassenaar 
 

         op 6 juni 2021  



Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
door de ouderling van dienst 

 
- allen gaan zo mogelijk staan - 

 
Intochtslied: Lied 217 : 1, 2 en 5  De dag gaat open voor het woord des 
Heren  

1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 

 zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
 vroeg in de morgen.  

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  

God onze Vader. 

       5.   Aan u ons loflied: glorie aan de vader 
              Dank aan de Zoon die ons bestaand aanvaardde 
              Zijn Geest geleide ons en onze aarde 
               Naar de voltooiing. 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 

- allen gaan zitten -    
Kyriegebed 
 
Glorialied  704: 3  Lof, eer en prijs zij God 
3  Lof, eer en prijs zij God 
    die troont in 't licht daarboven. 
    Hem, Vader, Zoon en Geest 
    moet heel de schepping loven. 
    Van Hem, de ene Heer, 
    gaf het verleden blijk, 



    het heden zingt zijn eer, 
    de toekomst is zijn rijk. 
 
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 Hosea 2: 21-25   

 
Lied  126a  Als God ons thuisbrengt 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt  

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.  

 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  

Dan zegt de wereld: ‘Hun God wonderen.’  

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  

Gij onze vreugde.  

 

Refrein:  

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt  

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.  

 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  

zoals rivieren in de woestijn  

die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.  

 

Refrein: 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt  

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.  



 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  

Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 

  

 

Refrein:  

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
2e Schriftlezing Johannes 3: 22-4:1 
 
Lied   907: 1  en 3       Jezus , mijn verblijden 
 
1   Jezus, mijn verblijden, 
 voor mijn hart de weide, 
 waar het vrede vindt, 
 't hart dat in verlangen 
 naar U is bevangen, 
 dat U zo bemint. 
 Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
 Buiten U is niets op aarde 
 zo beminnenswaardig. 

 

  3   Wat gij ook aan schatten, 

   wereld, moogt bevatten, 

   Jezus is mijn lust. 

   Ach, wat zou ik wensen 

   eer en hoop der mensen, 

   elders is mijn rust. 

   
Smaad en nood en kruis en dood 

Zal mij, wat ik ook moet lijden, 

Niet van Jezus scheiden. 

  

      

  

  



  

  

  

  

  

 
Verkondiging: 
 
838: 1, 2 en 3    O grote God die liefde zijt 
1   O grote God die liefde zijt, 
 o Vader van ons leven, 
 vervul ons hart, dat wij altijd 
 ons aan uw liefde geven. 
 Laat ons het zout der aarde zijn, 
 het licht der wereld, klaar en rein. 
 Laat ons uw woord bewaren, 
 uw waarheid openbaren. 

 

2   Maak ons volbrengers van dat woord, 
 getuigen van uw vrede, 
 dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
 wie afdwaalt met ons mede. 
 Laat ons getrouw de weg begaan 
 tot allen die ons verre staan 
 en laat ons zonder vrezen 
 de minste willen wezen. 

 

3   Leer ons het goddelijk beleid 
 der liefde te beamen, 
 opdat wij niet door onze strijd 
 uw goede trouw beschamen. 
 Leg ons de woorden in de mond 
 die weer herstellen uw verbond. 
 Spreek zelf door onze daden 
 van vrede en genade. 

 
 



 
 
 
 
 

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. 
 
  

 
De kinderen komen terug in de kerkzaal 
 

- allen gaan zo mogelijk staan -  
-  

Lied  968: 1, 2 en 4     De ware kerk des Heren 
 
1   De ware kerk des Heren, 
 in Hem alleen gegrond, 
 geschapen Hem ter ere, 
 de bruid van zijn verbond, 
 dankt aan zijn dood het leven. 
 Hij is haar Bruidegom. 
 Want God, zo staat geschreven, 
 zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

2   Door God bijeen vergaderd, 
 één volk dat Hem behoort, 
 als kindren van één Vader; 



 één doop, één Geest, één woord. 
 Zo offert allerwege 
 de kerk U lof en prijs. 
 En naam is aller zegen, 
 één brood is aller spijs. 

 

4   In 't woeden aller tijden 
 is nooit het lied verstomd, 
 Gods hoede zal ons leiden, 
 de volle vrede komt! 
 Geloven wordt aanschouwen, 
 als uit de hemel daalt 
 de bruid, de hoge vrouwe, 
 de kerk die zegepraalt. 

 
 
Zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 

 
 
COLLECTE 
 
Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang  

 

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. 



 

Het Diaconale door is voor het Hospice in Wassenaar 

Een medemens laat je niet in eenzaamheid sterven”. 

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk 

zieken zonder onderscheid te maken op basis van geloof, politieke 

overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar 

ontvangen de gasten - en hun familie en vrienden - zorg, steun en begrip 

van de vrijwilligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo 

optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste 

levensfase, gezien vanuit het perspectief van de gast. Hospice 

Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds aanwezige zorg voor 

stervenden in de regio, opdat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het 

beste bij hem of haar past. Vanuit een breder maatschappelijk 

perspectief wil het hospice een bijdrage leveren aan het verspreiden van 

kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding 

 

 
 

Colofon 
 
Voorganger: ds. A. Sterrenburg   
Ouderling van dienst: Jetty Westering 
Organist: Nico Visscher    
 
 

 
 
 
 

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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