Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Bergkerk

Zondag 21 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 Petrus en Eneas en over Petrus en Tabitha (oftewel
Dorcas) en vooral over OPSTAAN! Lied 223 sluit daarbij aan, met de weerkerende oproep om op te
staan, als mens, als wereld, als kerk.

Zondag 21 juni
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager van dienst: Anja Drost
Organist: Warner Fokkens
Cameraman: Marinus van Kooij

Muziek
Welkom en inleidende woorden op de viering
Lied 84 a
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,

Solist: Jorina van Bergen
Koster: Leonore Brons
Lector: Anje Broekman

zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis!
Bemoediging (door de ouderling)
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (door de ouderling)
Lied 612, vers 1
Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede-erfgenaam.
Inleiding op de schriftlezing
Lezing: Handelingen 9: 32-43, Nieuwe bijbelvertaling (door de lector)
32. Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. 33. Hij trof
daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. 34. Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde.’ Onmiddellijk stond hij op. 35. Alle
inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer.
36. In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds
voor anderen en gaf vaak aalmoezen. 37. Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen
en in het bovenvertrek opgebaard. 38. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die
gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen. 39. Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en
mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had. 40. Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij

knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze
opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.
41. Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde.
42. Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven.
43. Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier.
Lied 223, vers 1, 2 en 3
1.
Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,
en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.
2.
Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
‘t Harde leven stelt een vraag aan God,
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.
Leve de Geest, zij roept ook ons erbij.
Leve de Zoon, hij zegent wat hij kan.
Hij zegent vredezoekers, leef ervan.
3.
Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met hem loopt geen weg meer dood.

Overdenking
Orgelspel (improvisatie)
Mededelingen: zie onder de liturgie (ook voor de collectedoelen en rekeningnummers)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, met een gesproken acclamatie:
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 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Muziek

MEDEDELINGEN
Volgende week
zondag 28 juni: uitzending vanuit de Bergkerk, voorganger: ds. Martine Nijveld, 10.00 uur
Digitaal koffieconcert Warner Fokkens
En hebt u de koffieconcerten gemist? Op zondag 28 juni geeft Warner Fokkens een digitaal koffieconcert aansluitend aan de kerkdienst, om 11.00 uur.
Nieuwe diaken
Op zondag 5 juli gaan we weer (zie onder) live vieren. Dat is, ondanks alle beperkingen die er nog zijn, toch ook
een feest. Extra feestelijk is het dat wij op deze dag, indien er geen bezwaren zijn vanuit de gemeente, Cécile de
Munnik mogen bevestigen in het ambt van diaken. Deze bevestiging zal plaatsvinden in de dienst in en vanuit de
Maranathakerk.
Inloopmomenten
Ook komende week is er weer een inloopmoment in onze kerken en in buurt-en-kerkhuis Bethel:
- Bethel: donderdag van 14-17 uur
- Maranathakerk: zaterdag van 14-16 uur
- Bergkerk: zaterdag van 14-16 uur
De collectes voor 21 juni
21 juni is de Wereld vluchtelingen dag. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat), en is
bestemd voor opvang en hulp ten behoeve van ontheemden in Colombia. Ook na de vrede met FARC hebben
velen nog geen vaste woonplaats kunnen vinden.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van
Kerk in Actie onder vermelding van : collecte Werelddiaconaat juni.

De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL21 INGB 0000 510 250
ten name van Protestantse Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van : collecte 21 juni
Stille ramp
De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Het raakt vooral de allerarmsten.
Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben 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!
Vieren in de zomertijd
In de komende maanden vieren we elke zondag in onze beide kerken een dienst.
Dat betekent dat er tijdelijk geen gemeenschappelijke diensten zijn. Dit doen we om meer ruimte te creëren
voor kerkgangers. De kerken zijn zó ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. De diensten
zullen anders dan anders zijn, want er is geen zang, geen koffiedrinken na afloop, u wordt naar uw plaats geleid
en moet u aanmelden. Toch zijn we blij dat we weer een herstart kunnen maken.
De kerkenraad heeft ervoor gekozen om het aantal kerkgangers geleidelijk aan uit te breiden.
We beginnen voorzichtig. Dit geeft ons de gelegenheid te oefenen met het gebruiksplan dat we hebben ontwikkeld om vieringen op anderhalve meter mogelijk te maken en om te wennen aan deze ándere situatie.
In de Maranathakerk is het maximale aantal kerkgangers in de maand juli gesteld op: 35.
In de Bergkerk op: 45.
Gaat het allemaal goed, dan verhogen we dit aantal in de maand augustus met 10 kerkgangers. Aanmelden is
(van overheidswege) verplicht – ook voor kerkdiensten. In de wijkkrant en in de eerstvolgende mailing leest u bij
wie u dat kunt doen.

