Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Bergkerk

Zondag 17 mei 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/denhaagwest
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 (dat hard binnen kan komen) over
‘waar je hart ligt’.

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

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

Muziek
Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Smeekgebed,
afgesloten met kyrie- en gloriahymne 299e
Inleiding op de schriftlezing
Lezing: Handelingen 4 : 32 – 37 (Nieuwe Bijbelvertaling)
32

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn
bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. 33De apostelen bleven met
grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. 34Niemand onder
hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de
apostelen 35en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
36
Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat
in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. 37Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar
de apostelen bracht.

Lied 718, vers 1 en 2
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor 't dagelijks brood.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Lezing: Handelingen 5 : 1 – 11 (Nieuwe Bijbelvertaling)
51Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2maar hield een deel van
de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. 3Maar
Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een
deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? 4Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu
je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo
te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5Bij het horen van deze woorden viel Ananias
neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. 6Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.
7
Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. 8Petrus vroeg haar: ‘Zeg
me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 9Daarop zei Petrus:
‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben
staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 10Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en
stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en
begroeven haar bij haar man. 11De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Lied 718, vers 3 en 4
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Overdenking
Orgelspel (improvisatie, bij lied 912, ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer’)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie (liedboek 368 f)
God van leven en licht, maak alles nieuw.
Halleluja.

Wij zingen het ‘Onze Vader’, lied 369b (waarbij de klok wordt geluid)
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
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.
Mededelingen
- collectedoelen (info en rekeningnummers onder de liturgie)
- voedselbankactie (adressen voor houdbare producten en optie van een gift: zie onder liturgie)
- aandacht voor stichting Bootvluchteling (zie onder liturgie)
- dienst volgende week (zie onder liturgie)
Lied 973, vers 1, 2 en 4
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie haar/zijn thuis verloor,
halleluja,
om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Muziek

Mededelingen
Zondag 24 mei
Volgende week wordt er een kerkdienst uitgezonden vanuit de Maranathakerk, om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Axel Wicke.
De collectes voor 17 mei
De eerste collecte is een Diaconale collecte ten behoeve van vakantieweken
naar diaconale locaties voor kinderen en volwassenen die zelden de stad uit komen.
U kunt een bijdrage geven op rekening NL46 INGB 00000 76792 ten name van
het College van Diakenen van de PGG onder vermelding van : Vakantieweken.
De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente.
Hiervoor kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL21 INGB 0000 510250
ten name van Protestantse wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van : collecte 17 mei.
Hulp aan de Voedselbank
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
Danckertsstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
U kunt ook een gift overmaken naar de voedselbank: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank Haaglanden. Hartelijk dank voor giften en goede gaven!
Stichting Bootvluchteling
We laten onze vastenactie in deze coronatijd nog even doorlopen! U kunt een gift overmaken naar
Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl). Onze hulp is meer dan nodig daar!
Het rekeningnummer is: NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

