Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Bergkerk

Zondag 28 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 lezen we uit Handelingen 12 over Petrus en Herodes. Over de
agressie van een koning en over de Exodus/Uittocht van Petrus uit de gevangenis.
Zoals zoveel verhalen uit dit bijbelboek is ook dit verhaal een Paasverhaal.

Zondag 28 juni
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ouderling van dienst: Aaltje Visser
Organist: Warner Fokkens
Cameraman: Andreas Rodler

Muziek
Welkom en inleidende woorden op de viering
Lied 212, vers 1
Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
Bemoediging (door de ouderling)
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (door de ouderling)
Lied 25 d
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. (2x)
Richt mij, Gij zijt de God die mij redt

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

en op U wacht ik een leven lang.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
hoe een en al liefde van meet af aan.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Goede en betrouwbare God,
wie afgedwaald is, wijst Hij de weg.
Arme en ootmoedige mensen
spoort Hij aan zijn weg te houden.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Alle wegen van God zijn liefde en trouw
voor wie bewaren het woord van zijn verbond.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Inleiding op de schriftlezing
Lezing: Handelingen 12 : 1-19 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

-

lector

1. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. 2.
Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. 3. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het Ongedesemde brood.
4. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier
man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten.
5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.
6. In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met
twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers.
7. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel
stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen.
8. De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je
mantel om en volg mij.’
9. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien.
10. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot
de stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet.
11. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden
om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.’
12. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus,
waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden.
13. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rhode heette, om
open te doen,
14. maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen
rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond.
15. ‘Je bent niet goed wijs,’ zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. ‘Dan is het zijn
beschermengel,’ zeiden ze ten slotte.
16. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun
grote verbazing dat hij het was.
17. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei
hij: ‘Stel Jakobus en de anderen hiervan op de hoogte.’ Toen vertrok hij naar elders.
18. Bij het aanbreken van de dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er
met Petrus gebeurd kon zijn.

19. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te
stellen. Vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd bleef. Vervolgens reisde hij van Judea
naar Caesarea, waar hij enige tijd bleef.

Lied 700, vers 1, 2 en 3
Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.
Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil - maar even later
opgedroogd en weer woestijn.
Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms éven - soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!
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 655, vers 1, 3 en 5
Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Muziek

MEDEDELINGEN
Koffieconcert
Aansluitend aan de dienst, om 11.00 uur, kunt u luisteren naar een digitaal koffieconcert van Warner Fokkens
Zondag 5 juli
Bergkerk, 10.00 uur, ds. Rob van Essen
Maranathakerk, 10.30 uur, ds. Martine Nijveld
Uitzending: in beide kerken wordt de dienst uitgezonden via Kerkomroep.
Beeldopname is er vanuit één van onze beide kerken.
We hebben namelijk één team van mensen dat de opnames kan verzorgen voor onze wijkgemeente.
In de maand juli is de beeldopname vanuit de Maranathakerk. In de maand augustus vanuit de Bergkerk.
Vieren in de zomertijd – algemene info
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. U kunt zich aanmelden voor een dienst in de week
vóórafgaand aan de betreffende zondag. Bij wie? Dat leest u in de mailing en in de wijkkrant.
Nieuwe diaken
Indien er geen bezwaren zijn vanuit de gemeente zullen we Cécile de Munnik op zondag 5 juli bevestigen in het
ambt van diaken. Deze bevestiging zal plaatsvinden in de dienst in en vanuit de Maranathakerk.
De collectes voor 28 juni
De eerste collecte is een Diaconale collecte, het Maatjesproject "blijf je nog even ?"
In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere die hij of zij gedurende

een jaar geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere bezig houden.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL46 INGB 00000 76792 ten name van het
College van Diakenen van de PGG onder vermelding van : Maatjesproject
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 28 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. 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’.

