
 
    

 
 

L I T U R G I E 
 
 

voor de zondagmorgendienst 
 

in de Messiaskerk te Wassenaar 
 

         op zondag 22 januari 2023 



Orgelspel  
 
Welkom  

- allen gaan zo mogelijk staan - 
 
Intochtslied: Liedboek 221: 1, 2, 3 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 

- allen gaan zitten -    
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Liedboek 150a 
 
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: Jeremia 1:1-9 
 
Lied: Liedboek 139a: 1, 2 
 
2e Schriftlezing: Mattheüs 4:12-22 
 
Lied: Liedboek 139a: 3, 4 
 
Verkondiging: ze lieten meteen hun netten achter… 
 
Lied: Liedboek 816 
 



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. 

- allen gaan zo mogelijk staan –  
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 

-  
Lied: 825: 3, 8, 10 
 

Zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 
Collecte:  Vluchtelingenwerk Wassenaar 

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het werk 
onder vluchtelingen die onder ons zijn. Zoals elk jaar is in deze 
periode een groot aantal, ca.700 mensen, tijdelijk gehuisvest op 
Duinrell. Dit jaar zijn er onder hen vooral veel Syriërs die al langer 
in Nederland zijn. Maar ook mensen uit o.a. Jemen, Turkije, 
Eritrea, Ethiopië en Somalië wachten heel lang op een definitieve 
beslissing van het IND. Hun verhalen worden verteld in het 
Inloophuis dat net als vorige jaren weer door vrijwilligers vanuit 
de kerken en de gemeente wordt georganiseerd. Dit jaar niet in 
de Messiaskerk maar in de (voormalige) school Den Deijl, 
Fabritiuslaan. De ongedwongen contacten met de vrijwilligers 
helpen om iets van de pijn van het gemis van familie te verlichten 



en voor een middag de onzekerheid over de toekomst en de 
verveling te vergeten. Door die contacten was het bijvoorbeeld 
mogelijk om via de sportverenigingen voor zwemmen en 
tafeltennis enkele mensen mee te laten doen. Maar misschien zijn 
er nog meer mogelijkheden. Het zou mooi zijn als meer 
gemeenteleden de bestaande groep vrijwilligers willen helpen. En 
vanzelfsprekend is uw financiële bijdrage om dit werk mogelijk te 
maken meer dan welkom. Van harte aanbevolen dus.  

 

 
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 

 

https://www.pkn-wassenaar.nl/nieuws/id/1361/new-introductie-van-de-scipio-app-voor-onze-gemeente
http://www.skgcollect.nl/97

