Wijkgemeente Den Haag-West - zondag 21 maart 2021 – 5e 40-dagentijd / Judica
Voorganger/dwarsfluit: drs. Petralijn Hellinga
Organist/pianist:
Warner Fokkens

Klokgelui
Orgelspel over Lied 907

Ouderling: Ineke Rog
Koster:
Leonore Brons

Lector:
Cameraman:

Jezus, mijn verblijden (Jesu meine Freude)

Welkom
Aansteken kinderkaars
Aanvangslied: Lied 542

God roept de mens op weg te gaan
orgelspel – reciteren – orgelspel

1

God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

2

Het volk van God was veertig jaar
- een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3

Heer, geef ons de moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Bemoediging:

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
Psalm 43: 1 en 5

O God, kom mijn geding beslechten
lezen vers 1 - orgelimprovisatie - lezen vers 5 -orgelimprovisatie

Smeekgebed
Orgel: Lied 301e:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Piano en dwarsfluit: Lied

'Via Dolorosa'
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de man die sterven moest op Golgotha.
Refrein:

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.
Refrein:
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Hans Grosheide
Marinus van Kooij

Gebed van de zondag
Lezing: Jeremia 6: 9-17
9

Dit zei de HEER van de hemelse machten: ‘Zoek goede druiven aan de wijnstok, zoek wat van Israël nog overbleef.
Zoek als een wijnboek de ranken na.’ 10 Ik zei: ‘Tegen wie moet ik spreken, wie luistert naar mijn waarschuwing? Hun
oren zitten dicht, niets merken ze op. De woorden van de HEER bespotten ze, ze hebben eer een afkeer van. 11 Ik ben
vol van de toorn van de HEER, ik kan mij niet meer bedwingen.’ ‘Stort mijn woede uit over de kinderen op straat, over
alle jonge mannen. Mannen en vrouwen worden gevangengenomen, grijsaards en oude mensen. 12 Hun huizen vallen
anderen toe, ook hun akkers en hun vrouwen. Ik treed op tegen de hele bevolking - spreekt de HEER. 13 Want
iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit; van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog.14 Ze verklaren de
wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen: “Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens!
15
Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, zij weten niet wat schaamte is. Daarom komen ze ten val, als ik
ze straf, storten ze allen dood neer - zegt de HEER.
16

Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede?
Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.” 17 Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van
hun ramshoorn. Zij zeggen: ‘Dat doen wij niet.”
Orgel met dwarsfluit Psalm 107: 5 en 7

Gods goedheid houdt ons staande
muziek - reciteren beide coupletten - muziek

5

7

Zij die in boeien lagen
van duisternis en dood,
omdat zij niet ontzagen
wat hun de HEER gebood,
hun hart, in zijn gericht
geslagen en gebogen,
werd hoog weer opgericht
door zijn groot mededogen.

Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 462

Zal er ooit een dag van vrede

Mededelingen
Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)

Slotlied: piano en dwarsfluit

Gods zegen voor jou

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Zending en zegen (Amen )
Orgelspel over Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn

