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Messiaskerk Wassenaar  
Voorganger: Ds J.M. de Klerk 

Organist: Nico Visscher 
Zanggroep o.l.v. Nico Visscher  



 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
   
  allen gaan zo mogelijk staan  - 
 
Bemoediging 
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
 v: Genade zij u en vrede  
     van God onze Vader 
                 door Jezus Christus, onze Heer.  
     Amen  
 
Zingen (staande):  Psalm 146: 1, 2 en 3   
 
1   Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
  zing die u het leven geeft. 
  Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
  zing voor Hem zo lang gij leeft. 
  Ziel, gij zijt geboren tot 
  zingen voor den Heer uw God. 
 
2   Reken niet op mensenwaarde, 
  want bij mensen is geen baat. 
  Aarde wordt een mens tot aarde, 
  als zijn adem uit hem gaat. 
  Ligt niet alles wat hij wil  
  met zijn laatste adem stil? 
 
 



3   Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
  heil die God ter hulpe riep. 
  Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
  God is trouw aan wat Hij schiep. 
  Wat in hemel, zee of aard 
  woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Kyriegebed  
 
Kyrië- en gloriahymne 299 e  
 
  Heer, ontferm u, 
  Heer, ontferm u, 
  Christus, ontferm u, 
  Christus, ontferm u, 
   Heer, ontferm u over ons, 
  Heer, ontferm u over ons. 
 
  Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
  en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 
  Wij loven U, aanbidden U, 
  vereren en zegenen U. 
  Wij danken U om uw glorie! 
  Hemelse koning, God over allen, 
  Vader van mensen! 
  Jezus Messias, één met de Vader, 
  Lam van God, 
  die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 
  geef uw ontferming!   
  Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
  Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
  U alle eer, nu en altijd. 
  Amen, amen, amen. 
 
 



Gebed voor de opening der Schriften 
 
Schriftlezing:  Lucas 12: 13-21  
 
Zingen: Lied 816  
 
1  Dat wij onszelf gewonnen geven 
  aan het bevrijdende bestaan, 
  aan wat ons uitdaagt om te leven. 
  Dat wij de stille roep verstaan. 
 
2  Dat wij versteende zekerheden 
  verlaten om op weg te gaan. 
  Dat niet de greep van het verleden 
  ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
3  Omdat de huizen die wij bouwden 
  geen onderkomen kunnen zijn.  
  Omdat het bloedeloos vertrouwde 
  ons achterdochtig maakt en klein. 
 
4  Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
  dat wij van elke dwang bevrijd 
  naar onbekende plaatsen reizen. 
  Dat Gij ons onderkomen zijt. 
 
Schriftlezing:  2 Korintiërs 9: 6-13 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 718  
 
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. 
 
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. 
 
Voorbeden -  Stil gebed -  Onze Vader 
 
Zingen (staande):  Lied 823 (couplet 4 en 5 ingetogen meegezongen) 
 
Zanggroep: 1, 2  en 3  
 
1   Gij hebt, o Vader van het leven, 
  de aarde aan de mens gegeven, 
  het land, de zee is zijn domein. 
  Gij hebt hem aan het woord doen komen 



  om tussen werkelijkheid en dromen 
  getuige van uw Geest te zijn. 
 
2  Uw wijsheid en uw welbehagen   
  bepalen ’s mensen levensdagen 
  en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
  Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
  toch mag hij vrij en veilig wezen 
  en heersen over het bestaan. 
 
3  Hij overmant de wilde dieren, 
  vaart uit op zeeën en rivieren, 
  doorzoekt der aarde donkere schoot. 
  Ja, hij snelt voort op hoge winden 
  om de allerlaatste grens te vinden. 
  Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 
Allen: 4 en 5  

  



5  O God, wij bouwen als ontheemden, 
  wij wonen en wij blijven vreemden, 
  bestemd voor hoger burgerrecht. 
  Wil ons, o koning der getijden, 
  een woning in de stad bereiden   
  waar Gij het fundament van legt. 
 
Zegen    
  g. Amen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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.  

Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is 
al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) 
Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de 
Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. 
Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk 
centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse 
gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken 
hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of 
langere duur. Daarnaast heeft een aantal maatschappelijke 
organisaties hier een werk - of vergaderplek.  De hulpverlening staat 
open voor iedereen, met speciale aandacht voor vluchtelingen, dak - 
en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in 
dringende financiële problemen raken. Daarnaast ondersteunen zij 
ook enkele projecten in het buitenland. We sporen zelf actief 
maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de 
bestaande hulpverlening. Indien nodig starten zij nieuwe 
hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. 
Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen van kerkgemeenschappen 
in het opsporen en begeleiden van hulpvragen, ondersteunen nieuwe 
ideeën voor concrete hulpverlening en opkomende organisaties.  
 


