
Samenvatting L I T U R G I E  
    

Messiaskerk te Wassenaar     
 op zondag 19 september 2021 

 
Voorganger: ds Ad Alblas                       
Organist: Nico Visscher 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
(door de ouderling van dienst) 

 

- allen gaan zo mogelijk staan - 
 
Intochtslied: Lied 118: 1+3+9 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 

- allen gaan zitten -    
Kyriegebed 
 
Bemoediging 
 
Glorialied: 809 (3x gezongen)  
 
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: Zacharia 14 : 6-9 

 
Lied 360: 1+2 
 
2e Schriftlezing: Johannes 7: 31-40 
 
Lied 653: 3+7 
 
Verkondiging 
 
Lied 276: 2+3 

 
 
 
 
 



 
 
 
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 1014 
 
Zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 

Collecte 
Er verblijven opnieuw vluchtelingen in de tijdelijke AZC op Duinrell. Een behoorlijk  aantal van hen vond de 
weg naar onze kerkdiensten en de op hen gerichte activiteiten: taalles, inloophuis, Bijbelstudie en catechese 
naar doop en belijdenis Met sommigen van hen deelden we hun leed maar ook vreugde. Persoonlijke 
contacten zijn gelegd. Zij vertrekken later naar opvang in een AZC elders in ons land. Op hun volgende 
bestemming ontmoeten sommigen praktische problemen, vaak door de locatie van die AZC. Wij willen hen, 
daar waar anderen daarin juist niet kunnen helpen, de helpende hand reiken met dat vaak kleine problemen 
die een oplossing brengt voor een dagelijks probleem: fiets, ov kaart, telefoon(reparatie), etc. Bv noodzakelijk 
om afstand te overbruggen en contact te houden met hun dierbaren 
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 


