Wijkgemeente Den Haag-West – zondag 9 mei 2021: ‘Rogate’=
‘Roep Mij aan, Ik geef antwoord, in nood zal Ik bij je zijn’ (Psalm 91: 15)
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Klokgelui
Orgelspel over Lied 779

In de ongerepte morgen

Welkom / Aansteken kinderkaars
Aanvangslied: Lied 645: 1, 2 en 3

Zing ten hemel toe

Bemoediging:

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

Ambtsdrager:
Allen:

Drempelgebed:

Psalm van de zondag: Psalm 91: 1
en in vers 7

Heil hem wie God een plaats bereidt
Roept hij Mij aan (’rogate’), dan antwoord Ik,

Smeekgebed met Lied 301e

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Glorialied: Lied 634: 1 en 2

U zij de glorie

Gebed van de zondag:
Eerste lezing: Sirach 24: 1, 17-22

Wijsheid van Jezus

(NBV: Deuterocanonieke boeken)
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Hier volgt de lof van de wijsheid.
De wijsheid prijst zichzelf,
te midden van haar volk bezingt ze haar roem
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Ik bracht als wijnstok sierlijke loten voort,
mijn bloesems werden prachtige en rijke vruchten.
Ik ben de moeder van ontzag en ware liefde,
van kennis en heilige hoop.
Ik werd aan al mijn kinderen voor eeuwig geschonken,
aan allen die de Heer heeft uitgekozen.
Kom bij mij, als je naar mij verlangt
en doe je te goed aan mijn vruchten.
Want denken aan mij is zoeter dan honing.
mij bezitten zoeter dan een honingraat.
Wie mij eet krijgt nog meer honger,
wie mij drinkt krijgt nog meer dorst.
Wie mij gehoorzaamt wordt niet teleurgesteld,
wie volgens mijn wijsheid handelt, zondigt niet.’
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Lied 653: 1
Tweede lezing: Johannes 15: 1 - 8
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U kennen, uit en tot U leven
(NBV, Johannes 15 is deze zondag oecumenische lezing)

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij
bij, opdat hij meer vrucht draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb.
Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij kun je niets doen.
Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen
zijn’.

Lied 653: 5 en 7

Gij zijt de wijnstok van het leven

Overdenking
Orgelimprovisatie met aansluitend
Lied 846: 1 en 2

De wijsheid van vóór alle tijden

Mededelingen

Gebeden:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed
Onze Vader (Oecumenisch)

Slotlied: Lied 416: 1 - 4

Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen (Amen )

Orgelspel over Lied 910

Soms groet een licht van vreugde

