PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DEN HAAG - WEST

Hartelijk welkom in de
Berg- en Maranathakerk!

Klokgelui - Orgelspel
Intocht van ambtsdrager en voorganger – moment van stilte
Welkom door de ouderling
Solo-Drempellied: 283:1+4+5 - In de veelheid van geluiden

e

In deze kerkdienst op de 2 zondag van de zomer, 27 juni 2021, waarin
wij afscheid nemen van ds Axel Wicke als onze wijkpredikant, volgen wij
de volgende Orde van Dienst

Bemoediging (staande):
Ouderling: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Solozang: Psalm 139:1+2+8

Ouderling van dienst: Gerdie van der Kolk
Lectrice: Nettie Tichelaar
Organist: Warner Fokkens
Zang: Astrid Jeremic
Kosteres: Leonore Brons
Livestream: Theus van den Broek
Voorganger: ds Axel Wicke

Smeekgebed

Solo-Schriftlied: 647:1+2 - Voor mensen die naamloos

Solo-Glorialied: 868:1+2+5 - Lof zij de Heer de almachtige koning der ere

Moment voor de kinderen: Aansteken van de kinderkaars, verhaal

De kinderen gaan naar hun nevendienst.
Gebed van de zondag

Eerste lezing: Jesaja 43:1-5a
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door
rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het
zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de
HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik
Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de
mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees
niet bang, want ik ben bij je.

Tweede lezing: Lucas 24:13-35
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat
Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.Ze spraken
met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar
in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg
hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan
de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen
gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in
de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders
hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in
de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is
het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen
vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze
kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen
zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen
ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u

zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd
hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie
binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij
verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat
niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag
loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met
hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit,
brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden
ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en
de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug
naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen
zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon
verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van
het brood.

Voorbeden. Iedere voorbede en het stil gebed worden beantwoord door
de door allen gesproken gebedsroep:
Ga met ons mee, Eeuwige, op al onze wegen!
Stil gebed
Onze Vader
Mededelingen
Inzamelen van de gaven
Afscheid van ds Axel Wicke als predikant van de
Protestantse wijkgemeente Den Haag - West
Solo-slotlied: 904 - Beveel gerust uw wegen

Solo-Schriftlied voor de preek: 647:3+4 - Voor mensen die naamloos

Preek
Orgelmuziek
Solo-Preeklied: 607 - Gij zijt voorbijgegaan

Zegen
Orgelspel
Blijft u a.u.b. nog even op uw plaats zitten, er volgen nog wat toespraken….

