Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Bergkerk

Zondag 7 juni 2020

10.00 uur

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 op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u
vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/gmntdenhaagwest
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.
Natuurlijk kunt u de uitzendingen ook bereiken door een klik op de links op onze websites!
Behalve de orde van dienst zijn ook de preken te vinden op de websites van Bergkerk en Maranathakerk:
www.bergkerkdenhaag.org en www.maranathakerkdenhaag.nl
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

Kindernevendienst
De kinderen van onze kindernevendiensten hebben weer een ‘kindernevendienstpakketje voor thuis’
ontvangen via de mail.
Handelingen, een serie preken
Ik hou in deze ándere tijden een kleine serie preken over een ánder bijbelboek. Namelijk over het
bijbelboek Handelingen. Dit keer een verhaal over reiziger zijn en reisgenoot, over alleen zijn en elkaar
tegemoet gaan, over erbij horen en over Jezus als lotgenoot en bondgenoot. Een tekst vol vragen en
vreugde, over samen zoeken en je weg vervolgen.

Zondag 7 juni
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager van dienst: Leen Slegers
Organist: Warner Fokkens
Cameraman: Andreas Rodler
Muziek
Welkom en inleidende woorden op de viering
Morgenlied 209
Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.
Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,
totdat met alle engelen saam
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Solisten: Christi en Jaap van der Hauw-Scheele
Koster: Leonore Brons
Lector: Pieter Hellinga

Bemoediging (door de ouderling)
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (door de ouderling)
Lied 306
Refrein (1 voorzang, 2 allen):
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Voorzang:
U komt toe alle stem,
alle veerkracht en zingen.
Refrein:
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Voorzang:
Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen
en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.
Refrein:
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Voorzang:
Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht
doe opleven hun ogen,
Allen:
lichtende levende God.
Voorzang:
Moge het worden, eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
Refrein:
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
Inleiding op de schriftlezing

Lezing: Handelingen 8: 26-40 (Nieuwe Bijbelvertaling)
(door de lector)
26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem
naar Gaza.’ 27. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast
was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28.
en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29. De Geest zei tegen Filippus:
‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet
Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31. De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat
kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen
zitten. 32. Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een
lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. 33. Hij werd vernederd en hem werd
geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’34. De
eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een
ander?’ 35. Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze
schrifttekst als uitgangspunt nam. 36. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ 38. Hij liet de wagen stilhouden
en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39. Toen ze
uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem
niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40. Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde
hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.
Lied 333
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt!
Overdenking
Orgelspel
Mededelingen: collectedoelen van deze zondag; aandacht voor ‘Stille ramp’; dienst volgende week
(nadere info en rekeningnummers: zie onder de liturgie)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie (liedboek 368 g)
Adem van God, vernieuw ons bestaan
Wij sluiten onze gebeden af met het 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 687
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Muziek
MEDEDELINGEN
Zondag 14 juni
Volgende week wordt er een kerkdienst uitgezonden vanuit de Maranathakerk, om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Axel Wicke.
De collectes voor 7 juni
De eerste collecte is de Diaconale collecte voor JONG Transvaal en Schilderswijk.
In deze wijken wordt vier dagen per week een gastvrije ruimte gegeven aan jongeren
tussen 12 en 18 jaar, onder andere in de vorm van een rustige werkplek, waar ook
huiswerkbegeleiding wordt gegeven.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL46 INGB 00000 76792 ten name van
het College van Diakenen van de PGG onder vermelding van : JONG Transvaal
De tweede collecte is bedoeld voor de Vakantiebonactie 2020 voor kinderen
van de Voedselbankcliënten. In vorige jaren werd aan gemeenteleden gevraagd
vakantietassen te vullen met speelgoed voor deze kinderen. Gezien de omstandigheden
kan dat dit jaar niet plaatsvinden. Dit jaar wordt aan deze kinderen een vakantiebon
gegeven van € 10 waarmee ze zelf speelgoed kunnen kopen.
U kunt een bijdrage storten op rekening NL83 INGB 0009 5168 45 ten name van
STEK voor stad en kerk, onder vermelding van: Vakantiebonactie 2020 kinderen voedselbank.
Stille ramp
De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Overal gaan landen op slot. Dat raakt
vooral de allerarmsten. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een
catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De kerken
bieden voorlichting, hygiënepakketten en voedsel aan de meest kwetsbaren. De komende maanden is daar in
ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Daarom doen we een beroep
op u: u kunt uw gift overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Extra collecte Stille Ramp’. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

