Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Bergkerk

zondag 19 april 2020

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep. En
ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal. Zoek opYoutube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u
vindt onze uitzendingen - of tik dit webadres in: tiny.cc/DenHaagWest
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de preken te vinden.
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
Wilt u reageren op deze dienst? Of eens napraten?
Bel, app, sms of mail dan met ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24
of 06 16 733 742

Tweede zondag van Pasen
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Warner Fokkens
Cameraman: Andreas Rodler

Solist (en ouderling): Anja Drost
Koster: Leonore Brons

Muziek: Salut d’amour – E. Elgar
Als een liefdesgroet voor iedereen die luistert en/of kijkt naar deze viering
(en ook als verzoeknummer voor een jarige in ons midden)
Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Inleidende woorden op deze viering
Lied 601, vers 1
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Gebed
We luisteren naar: `Er weidet seine Herde’ (uit de Messiah van G.F. Händel)
Lezing: Kolossenzen 3:1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
31Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan
de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven,
en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u,
samen met hem, in luister verschijnen.

5

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem
ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u alles wat
slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn
leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het
beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden,
besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
12
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in
innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u
elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid
maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden
van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus,
terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Acclamatie (liedboek 339 d)
Alleluia, alleluia.
Uw woord, vaste grond voor de voeten;
een vergezicht een weg te gaan.
Alleluia.
Overdenking
Orgelspel (improvisatie)
Lied 601, vers 2
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk haar/zijn naam in vrede draagt.
Mededelingen
- collectedoelen (info en rekeningnummers onder de liturgie)
- voedselbankactie (adressen voor houdbare producten en optie van een gift: zie onder liturgie)
- dienst volgende week (zie onder liturgie)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie (liedboek 368 f)
God van leven en licht, maak alles nieuw.
Halleluja.
‘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.

Lied 601, vers 3
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Muziek

Mededelingen:
Zondag 26 april
Volgende week wordt er een kerkdienst uitgezonden vanuit de Maranathakerk.
Voorganger: ds. Erika van Gemerden
De collectes voor 19 april
1e collecte voor de Paardenberg.
De Paardenberg is een buurt-en-kerkhuis in Transvaal, een wijk "waar heel de wereld woont".
Overmaken op rekening NL46 INGB 00000 76792 ten name van het College van Diakenen van de PGG
onder vermelding van : Paardenberg.
2e collecte is voor de wijkgemeente.
Overmaken op rekening NL21 INGB 0000 5102 50 onder vermelding van : collecte 19 april.
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: op 3 adressen in de wijk staan buiten in de tuin kratten, waar mensen, zolang het
licht is, 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!

