
 
    

 
 

L I T U R G I E 
 
 

voor de zondagmorgendienst 
 

in de Messiaskerk te Wassenaar 
 

         op  5 september 2021 



Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 

door de ouderling van dienst 

 

- allen gaan zo mogelijk staan - 

 

Intochtslied: Psalm 98: 1,2,3.  

Zingt een nieuw lied voor God den Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien hem heerlijk triomferen, 

met opgeheven rechterhand. 

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 

bevrijdend heil en bindend recht, 

voor alle volkeren op aarde, 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

Ja Hij is ons getrouw gebleven 

Hij heeft in goedertierenheid 

Naar de belofte eens gegeven 

Het huis van Israël bevrijd 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

Het heil van onze God aanschouwd. 

 

Laat alle zeeën, alle landen, 

hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken weest verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Stil gebed   

 

Bemoediging en groet 

 

- allen gaan zitten -    



 

Kyriegebed  gesproken 

 

Glorialied 413: 1,2,3.  Grote God, wij loven U, 

 

1   Grote God, wij loven U, 
 Heer, o sterkste aller sterken! 
 Heel de wereld buigt voor U 
 en bewondert Uwe werken. 
 Die Gij waart te allen tijd, 
 blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2   Alles wat U prijzen kan, 
 U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
 looft uw liefd' en zingt ervan. 
 Alle eng'len, die U dienen, 
 roepen U nooit lovensmoe: 
 Heilig, heilig, heilig toe! 

 

3   Heer, ontferm U over ons, 
 open uwe Vaderarmen, 
 stort uw zegen over ons, 
 neem ons op in uw erbarmen. 
 Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
 laat ons niet verloren gaan. 

 

De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

    Inleiding op de 1e lezing 

1e schriftlezing  Nummeri 27: 3-11   

 

 

 

 

 

 



Lied 650: 1,2,5,7 De aarde is vervuld…… 
   
1   De aarde is vervuld 
 van goedertierenheid, 
 van goddelijk geduld 
 en goddelijk beleid. 

 

2   Gods goedheid is te groot 
 voor het geluk alleen, 
 zij gaat in alle nood 

 door heel het leven heen. 

  
5   De sterren hemelhoog 
 zijn door dit zaad bereid 
 als dienaars tot de oogst 

 

der goedertierenheid. 

 

7   Al gij die God bemint 
 en op zijn goedheid wacht, 
 de oogst ruist in de wind 
 als psalmen in de nacht. 

  
2e Schriftlezing 

 

Lied 340b:  de Geloofsbelijdenis – staande gezongen 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, 

onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus 

Is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derde dag wederom opgestaan 

van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 



des almachtige Vaders, 

vanwaar hij zal komen om te oordelen 

de levende en de doden 

Ik geloof in de heilig Geest, 

ik geloof  één heilge , algemene 

christelijke kerk, 

de gemeenschap de heiligen 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen 

 

Verkondiging: 

 

Muzikaal intermezzo/event wat langer voorspel volgende lied 

 

Lied 653: 1,3,7.   U kennen uit en tot u leven…. 

1   U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 

 

3   O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 

 

7   U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 

 

 



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 981: 1 t/m 5  Zolang er mensen zijn op aarde….. 

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. 

 

3   Gij voedt de vogels in de bomen, 
 Gij kleedt de bloemen op het veld, 
 o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
 en al mijn dagen zijn geteld. 

 

4   Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
 Gij redt de wereld van de dood. 
 Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
 zijn lichaam is het levend brood. 

 

5   Daarom moet alles U aanbidden, 
 uw liefde heeft het voortgebracht, 
 Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
 o Heer, wij zijn van uw geslacht. 



   
 

Zegen 

 

Gemeente:   Amen, amen, amen 

 

Orgelspel 

 

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 

e.aarsenschiering@upcmail.nl 

 

Colofon 

 

Voorganger: mw.drs.E.E.Aarsen-Schiering   

Orgel:           dhr Nico Visscher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Missie: “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. 

Het Hospice Wassenaar staat open voor iedere ongeneeslijk zieke 

met een levensverwachting van minder dan drie maanden, zonder 

onderscheid te maken op basis van geloofs -of politieke 

overtuiging, leeftijd en/ of financiële draagkracht.  

De collecte wordt gelijkelijk tussen Diaconie en kerk verdeeld 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen 

en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen. 

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 

0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake 

Kerkelijke activiteiten 


