
 
    

 
 

L I T U R G I E 
 
 

voor de zondagmorgendienst 
 

in de Messiaskerk te Wassenaar 
 

         op zondag 8 januari 2023 Epifanie. 



Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
door de ouderling van dienst 

 
- allen gaan zo mogelijk staan - 

 
Intochtslied: Psalm 72, 1 en 3  (Geef Heer de Koning etc 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 

- allen gaan zitten -    
Kyriegebed 
 
Glorialied lb  515: Een kind geboren te Bethlehem   
 
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst 
Kinderlied ?  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
1e schriftlezing –  Jesaja 60: 1-6 (lector  

2e Schriftlezing    Mattheus 1; 1—12  

 
Lied   472 : 2  Zie de wijzen hoe  ze reizen   
 
Verkondiging:  
 
Lied  919 ; Gij die alle sterren houdt  
 
 

DIENST DER GEBEDEN 



 
Dankgebed- voorbeden – stil gebed – ‘onze Vader 
 
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  905 ;1 en 4  Wie zich door Go alleen  laat leiden  
 
Zegen 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
Zingen : (antwoord )  425: Vervuld van uw zegen…. 
 
Orgelspel 
 

collecte 
Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het 
liefst in hun vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis.De stichting 
verleent  terminale zorg  in de thuissituatie door goed 
opgeleide  vrijwilligers. Dit als aanvulling op en in samenwerking 
met de professionele hulpverleners. 
Hun taak is om mensen in de laatste levensfase bij te staan met 
aandacht. Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens 
uniek is en dat elk mens dus anders met de dood om zal gaan. De 
zorg door vrijwilligers kan hierbij aanvullend en ondersteunend 
zijn. 
Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn 
naasten kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg 



verlenen. Ook kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om 
betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van 
sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de 
mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun 
draagkracht worden versterkt. 
Dit leidt tot de taakinvulling die kort samengevat luidt : 
tijd, aan 
‘Er Zijn'  tijd, aandacht en ondersteuning voor de zieke in de 
laatste levensfase en de naasten. 
 
U kunt ook in de schalen bij de deur doneren, of via de Scipioapp 
en de QR code op uw liturgie. Ook kunt u overboeken op rekening 
nummer NL34RABO0373732198 

 
 
 

Colofon 
Voorganger:  ds Ton Verbeek, Rotterdam   
Orgel:   Cees van Delft 
 
 
 


