
 

 
 

L I T U R G I E 
 

Voor de dienst op Eerste Paasdag 
 

in de Messiaskerk te Wassenaar 
 

zondag 17 april  2022 
 



 
   



Orgelspel  
 
Welkom 

- allen gaan zo mogelijk staan - 
 
Intochtslied terwijl de Paaskaars wordt binnengedragen:  
lied 630, 1.2.3  Sta op een morgen ongedacht  
 
Paasroep 
 
V: De Heer is opgestaan 
G: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 
 
Lied: lied 637, 1.2.4   O vlam van Pasen, steek ons aan 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde geschapen heeft 
V: Die ons trouw blijft tot in eeuwigheid 
G: Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon 
 
Groet 
 
V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de vrede van de Heer 
 

- allen gaan zitten -    
 
 
Solozang: Laat lichten, Heer, uw aangezicht! 
Zingend Geloven 5, lied 2 
 
Laat lichten, Heer, uw aangezicht! Doe ons vandaag uw goedheid 



proeven. Op uw gezag wijkt weer de nacht voor ’t morgenlicht: 
uw trouw, het huis waarin wij toeven. 
 
Geen mens doorziet het hart der zon zonder zijn ogen te 
verblinden. Wij zien U niet. Maar alle licht kent U als bron. Gij ziet 
ons tasten. Laat U vinden! 
 
Komt Gij tot ons stormenderhand? Wilt Gij dat wij ons overgeven? 
Wij wachten U in ’t suizen van een koele wind, die ’t land 
beademt met nieuw leven. 
 
Gij zijt zo ver, zo ongekend; alle verstand gaat Gij te boven. Maar 
’t mensenhart dat naar U zoekt kiest Gij als tent. Dat wij U op uw 
woord geloven! 
 
Oneindig groot zijt Gij en toch laat Gij U bij de kleinsten vinden. In 
hun nabijheid straalt het licht van uw gezicht. Roep ons met hen 
tot uw beminden! 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: lied 632   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven  
 
 
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: Psalm 19, 1 t/m 8 
 
Solozang: Dominus Deus, Rex Coelestis, Pater Omnipotens uit 
Gloria van Antonio Vivaldi  (1678 – 1741) 



 
2e Schriftlezing: Handelingen 17, 18 t/m 23 
 
Lied : lied 624, 1 en 2   Christus onze Heer, verrees 
 
Evangelielezing:  Johannes 20, 11 t/m 18 
 
Lied: lied 634    U zij de glorie 
 
Verkondiging 
 
Solozang: Bist Du bei mir  - J.S. Bach (1685 - 1750)  
 

DIENST DER GEBEDEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
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. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

- allen gaan zo mogelijk staan –  
-  

Lied: 642, 1.2.3.8   Ik zeg het allen dat Hij leeft  
Zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 



 
Informatie 
 
Voorganger: ds Kees Mos 
Ouderling van dienst: 
Organist: Nico Visscher 
Solozang: Caroline Strating 
Trompet: Lars Zender  
Afbeelding voorkant: Christus verschijnt aan Maria Magdalena als 
tuinman – Rembrandt 1638 
 
Collecte  
 
Collecte- 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 

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk 

 

Collectedoel Vincentius Vereniging 17 april 2022 

 

Vereniging 
De Vincentiusvereniging Den Haag bindt de strijd aan tegen 
financiële, sociale, gezondheids- en culturele armoede. Dit 
gebeurt lokaal, op persoonlijk zowel als algemeen vlak. Daarnaast 
steunt de vereniging ondernemingen met dezelfde 
eigenschappen. Door het werk van de Vincentiusvereniging Den 
Haag krijgen mensen die leven van een minimaal inkomen de 
mogelijkheid zich fatsoenlijk te kleden (Kledingbeurs), hun 
kinderen speelgoed om mee te spelen (Speelgoedbeurs) en 

https://www.pkn-wassenaar.nl/nieuws/id/1361/new-introductie-van-de-scipio-app-voor-onze-gemeente
http://www.skgcollect.nl/97
https://www.vincentiusdenhaag.nl/vereniging/intranet/projecten-(documenten)/vkb-(documenten)
https://www.vincentiusdenhaag.nl/vereniging/intranet/projecten-(documenten)/speelgoedbeurs-(documenten)


kunnen sociaal armen samenkomen voor dat broodnodige 
persoonlijke contact (Sociaal Café). 

VINCENTIUS KLEDINGBEURS 
 

De Vincentius Kledingbeurs (VKB) in Den Haag is er om mensen 
kwalitatief goede en zeer betaalbare kleding te bieden. Daarnaast 
wordt een breed scala aan boeken, spelletjes en bric-á-brac 
verkocht, tegen zeer lage prijzen. De opbrengst van de beurs gaat 
volledig naar goede doelen in Den Haag en omstreken. 
De VKB wordt gerund door een leuke groep vrijwilligers tussen de 
18 en 65 jaar. De enthousiasten medewerkers maken het verschil 
door de cliënten te helpen en de winkel tip top in orde te houden. 
  
Jaarlijks wordt de winkel bezocht door enkele honderden mensen. 
Het karakteristieke winkelpand van de VKB aan het Westeinde 
171 in Den Haag bestaat uit twee verdiepingen. De eerste etage is 
volledig gericht op de verkoop van de kleding. Begane grond is er 
voor de boeken, spelletjes en bric-á-brac. De bezoekers worden 
ontvangen met een lekkere kop koffie met iets lekkers erbij. 
  
Het aanbod van kleding is zowel voor vrouwen als mannen. 
Iedereen is van harte welkom! Zij kunnen altijd nieuwe of 
tweedehands kleding en goederen kwijt in hun winkel. Deze 
kunnen worden afgegeven tijdens de openingsuren of na een 
telefonische afspraak via nummer 070-3648408. 
Zie ook voor nadere informatie: www.vincentiusdenhaag.nl  
  
De openingstijden van de kledingbeurs zijn: 
Elke vrijdag tussen 12:00 en 16:00.  
De locatie van de VKB is aan het Westeinde 171 in Den Haag 
 

https://www.vincentiusdenhaag.nl/activiteiten/sociaal-cafe
http://www.vincentiusdenhaag.nl/

