Wijkgemeente Den Haag-West uitzending vanuit de Maranathakerk zondag 26 april 2020 10.30 u.
3e zondag van Pasen
De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app
Kerkomroep. Ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal, te vinden op de websites
www.maranathakerkdenhaag,nl en www.bergkerkdenhaag.org, Of zoek op Youtube naar
Wijkgemeente Den Haag-West , of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest
De orde van dienst vindt u op de websites van Maranathakerk en Bergkerk. Daar zijn ook de
preken te vinden.
De collectes van deze zondag zijn beide bestemd voor werk in Den Haag-West:
1. Wijkdiakonie (diaconie Maranathakerk NL52 INGB 0000 3125 88 en diaconie Bergkerk NL92
INGB 0007 5801 75)
2. Jeugdwerk in de wijk (penningmeester jeugdwerk NL78 INGB 0006 7296 40)
De vastenactie loopt ook na Pasen nog door: Stichting Bootvluchteling
(www.bootvluchteling.nl). U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97 RBRB 0918
9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.
Voorganger Ds Erika van Gemerden
Organist Bert van Stam
Zang en accordeon: Jorina van Bergen
Opname Andreas Rodler
Koster Marian van Duijvenvoorde
Muziek Bert J.S Bach Adagio uit BWV 564
Welkom
Onze hulp
Zingen 826: 1 en 3 ‘O Christus, woord der eeuwigheid’
1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten.
3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen.
Smeekgebed met gesproken ‘Heer onferm u’ en ‘Lofzegging’
Zingen 217: 4 en 5 uit: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Lezing Johannes 20: 27-31 en 21:1-14
Zingen ‘U komt de lof toe’

Uitleg
Zingen 361 ‘Er heeft een stem gesproken’ (alle verzen, afwisseling solozang en orgel)
1.Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor hem klaar!
2. Behoud het woord, de gaven,
met wakkere zin;
volhard uw taak te dragen
en leef daarin!
3. Hebt Gij uw knecht genodigd?
Wie ben ik, Heer?
Roekeloos, kleingelovig,
zwak en niets meer.
4. Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.
5. Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.
6. De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.
7. De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

Mededelingen

Voorbeden met
zingen 234 ‘Die met ons deelt, het brood als onder vrienden’
Die met ons deelt het brood als onder vrienden:
gezegend uw naam!
Die ons hier voedt met het licht van de liefde:
gezegend uw naam!
Die ons verzadigt met het visioen van vrede:
gezegend uw naam!
zeggen: Onze Vader
Onze Vader
die in de hemelen zijt
uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
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
Zingen 913: 1 ‘Wat de toekomst brengen moge’
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Zegen
Muziek Jorina, accordeon

