
 
 

L I T U R G I E 
 

 
 

Messiaskerk Wassenaar  
 

Zondag 28 augustus 2022   
Afscheid Jaap Schothorst als organist van de Messiaskerk    

 
Voorganger: Ds Jilles de Klerk 

Orgel: Cees van Delft   
 Zang: Esther van Ede    

      Piano: Nico Visscher   
 



Orgelspel  
 
Welkom  
   
Lied 146c: 1, 4 en 7 (vers 1 en 7: allen; vers 4: solo)   
 
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 
    en van Jezus Christus, onze Heer,  
    door de heilige Geest,  

 g: Amen  
 

- we gaan zitten -     
   
Kyriëgebed   
 
Glorialied 305     
 
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan  
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing:  Spreuken 25: 6 en 7 en Lukas 14: 1 en 7-14  
 
Lied 991: 1, 2, 3, 6  en 7  (vers 1, 3 en 7: allen; vers 2 en 6: solo)   
    
Verkondiging  
 
Lied 838: 1, 2, 3 en 4  (vers 1, 3 en 4: allen,  vers 2: solo) 



 
Afscheid van Jaap Schothorst als organist van de Messiaskerk  
(Freek Koster, voorzitter kerkenraad van de PG Wassenaar)  
 
‘An Irish Blessing’ ((t. James E. Moore,  muz. Trad. uit Ierland) 
Zang: Esther van Ede en Cees van Delft, piano: Nico Visscher 
 

May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, 
The rains fall soft upon your fields. 

 
Refrein  
And until we meet again, until we meet again 
May God hold you in the palm of his hand 

 
Voorbeden -  Stil gebed -  Onze Vader 
 
Mededelingen  
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst  
 
Lied 418: 1 en 3  
 
Zegen   g. Amen 
 
Collectedoel 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de bijbel dichtbij, al 200 jaar. 

Samen met leden en donateurs maken zij het mogelijk dat mensen in 

binnen-en buitenland de bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen 

zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. 

Het NBG is er voor iedereen die de bijbel relevant vindt en er zingeving voor 

zijn of haar leven aan wil ontlenen. 

Kerndoelen zijn: 



De bijbel vertalen 

De bijbel beschikbaar stellen 

Begrip van de bijbel bevorderen 

 Het belang van de bijbel laten ervaren 

De eeuwenoude bijbel raakt ons en geeft ons steeds nieuwe inzicht of zet 

ons aan het denken. De NBG laat zien op welke manier de bijbel  nog steeds 

relevant is. De bijbel is een boek voor ons allen. Denk aan het bijbel 

leesrooster met voor iedere dag een tekst. 

 

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) of QR code 

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 

98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 

 

 

 

 
 
 
 
 


