Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Bergkerk

zondag 29 maart 2020

Deze dienst van de protestantse wijkgemeente Den Haag-West (Maranathakerk, Bergkerk, Buurt-enkerkhuis Bethel)kunt u meevieren via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep.
Ook is deze dienst te beluisteren én te zien via ons eigen Youtubekanaal.
Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u vindt onze uitzendingen (of klik op/kopieer
in de zoekbalk https://www.youtube.com/channel/UCAizvkOZ8yngw1_MKcchF3Q
Alle info over de diensten staat ook op www.maranathakerkdenhaag.nl en www.bergkerkdenhaag.org
Daar zal vanaf maandag 30 maart ook de tekst van de preek te vinden zijn.
Kerkomroep is vaak overbelast op de zondagmorgen. We hopen dat ons eigen Youtubekanaal beter
werkt. Op beide sites kunt u, mits alles naar behoren werkt, de dienst live volgen én ook later beluisteren/bekijken.

Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Warner Fokkens

Orgelspel
Welkom
Bemoediging:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Inleidende woorden op deze dienst
Muziekmoment: lied 536 gecombineerd met E. Grieg – Morgenstimmung
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
Smeekgebed

(orgel)

Een klein verhaal voor grote en kleine oren
Muziekmoment: lied 538 gecombineerd met Michael Jackson – Heal the world
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Lezing uit het Eerste Testament: psalm 46
461Voor de koorleider.
Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.
2
God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.
5
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6
Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

(vleugel)

7

Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.
8
De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.
9
Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10
wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11
‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
12
De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.
Lezing uit het Evangelie: Markus 4: 35 - 41
35
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de
boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze
maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij wakker
geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind
ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig
moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
Overdenking
Orgelspel (improvisatie)
Mededelingen
- collectedoelen (info en rekeningnummers onder de liturgie)
- vastenactie (info en rekeningnummer onder de liturgie)
- voedselbankactie (adressen voor houdbare producten en optie van een gift: zie onder liturgie)
- mededeling over diensten komende tijd: palmpasen en pasen (zie onder liturgie)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie:
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid)
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.
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Orgelspel

MEDEDELINGEN
Kerkdiensten afgelast: wél wordt er een opname gemaakt!
- Palmzondag 5 april, 10.00 uur - uitzending vanuit Bergkerk: ds. Axel Wicke
- Witte Donderdag, 9 april, 19.30 uur - uitzending vanuit Maranathakerk: ds. Martine Nijveld
- Goede Vrijdag, 10 april, 19.30 uur - uitzending vanuit Bergkerk: ds. Martine Nijveld
- Paaswake, 11 april, 19.30 (!) uur - uitzending vanuit Maranathakerk: ds. Martine Nijveld
- Paasmorgen, 12 april, 10.00 uur - uitzending vanuit Bergkerk: ds. Axel Wicke
Behalve de voorgangers zijn hierbij slechts aanwezig wie nodig zijn voor deze uitzending.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen.
Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
En natuurlijk zijn er ook andere opties om inspiratie op te doen: meditaties/kerkdiensten op tv (zondagmorgen/NPO2). En wie een kort en goed woord verlangt voor elke dag: www.luistertroost.nl
Collectes van deze zondag
1e collecte voor Kerk in Aktie Werelddiaconaat
Bankrekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Aktie
onder vermelding van : Collecte 40dagentijdcollecte 29 maart
2e collecte voor HaaStu (Haags Studenten Pastoraat)
Bankrekening NL91 RABO 03737 20696 t.n.v. College van
Kerkrentmeesters onder vermelding van : HaaStu
Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling
De opbrengst van onze vastenactie is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl)
Er zitten meer dan 20.000 getraumatiseerde vluchtelingen muurvast in een overvol kamp op Lesbos.
Nog dagelijks komen er nieuwe boten aan. Stichting Bootvluchteling komt in actie voor medische en
psychische zorg. In het vluchtelingenkamp Moria heeft men een school en een bibliotheek. Het medisch team voorziet dagelijks ca. 200 mensen van medische zorg. Help mee zodat deze vluchtelingen
de hulp krijgen waar ieder mens recht op heeft.
U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling
Hulp aan de Voedselbank
De voedselbank heeft het momenteel moeilijk, vanwege alle Corona-maatregelen. Onze normale inzameling voor de voedselbank, rond de kerkdienst, vervalt ook. Daarom hebben we besloten om iets
extra’s te doen.
Momenteel heeft de voedselbank zowel lang houdbare producten als geld nodig. Geld om bv. supermarktbonnen te kunnen kopen, zodat mensen die hulp krijgen van de voedselbank, nu zelf naar de
supermarkt kunnen gaan.
Extra inzameling: sinds 21 maart staan op 3 adressen in de wijk buiten in de tuin kratten, waar mensen
overdag houdbare producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:
Cees Kaas
Goudenregenstraat 251
links onder afdakje.
Jan Kouwenberg
Danckertstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
Mensen die niet naar buiten willen of kunnen en mensen die nog iets meer willen doen, kunnen een
gift overmaken naar de voedselbank: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden.
Dank voor alle producten die we al in de kratten aantroffen. En we hopen blijvend op uw deelname!

