Wijkgemeente Den Haag West - zondag 30 mei 2021 – Trinitatis
Voorganger:
dr. Paul Sanders
Ouderling: Ineke Rog
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 834

Welkom / Aansteken kinderkaars
Aanvangslied
Lied 971: 1 en 3
Bemoediging

Lector:
Martha Michielsen
Zang:
Jacob Boetje en Cees Kaas
Cameraman:
Marinus van Kooij

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Zing een nieuw lied voor God de Here

Ambtsdrager:

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

Psalm 63: 1 en 3

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Drempelgebed
Psalm van de zondag
Smeekgebed
Lied 301f (2x)
Glorialied

Heer, ontferm u.
Lied 304

Zing van de Vader die in den beginne

Gebed van de zondag
Eerste lezing:

Ezechiël 36: 26 - 30
26 Ik zal jullie een nieuw hart en
een nieuwe geest geven, ik zal je
versteende hart uit je lichaam
halen en je er een levend hart
voor in de plaats geven. 27 Ik zal
jullie mijn geest geven en zorgen
dat jullie volgens mijn wetten leven
en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie
zullen in het land wonen dat ik aan
je voorouders gegeven heb, jullie
zullen mijn volk zijn en ik zal jullie
God zijn. 29 Ik zal jullie redden van
alles wat je onrein maakt, ik zal het
koren bevelen overvloedig te groeien
en nooit meer een hongersnood op
jullie afsturen. 30 De bomen zullen
overvloedig vrucht dragen en de
akkers zullen een rijke opbrengst
geven; jullie zullen niet meer door
andere volken worden bespot
omdat jullie honger lijden.

Zang

Lied 326: 1, 2 en 4 Van ver, van oudsher aangereikt

Tweede lezing:
9

10

11

12
13

Lucas 11: 9 - 13
‘Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek
en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt
zal worden opengedaan.
Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt,
in plaats van een vis een slang geven?
Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de
heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Pianospel

Lied 685

Geest van God, zo vol van liefde

Lied 875

Father, we love you

Overdenking

Orgelimprovisatie

Glorify Thy name

Mededelingen

Gebeden:

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

Slotlied

Lied 704: 1 en 3

Dank, dank nu allen God

Lied: 706

Dans mee met Vader, Zoon en Geest

Zending en zegen (Amen )

Orgelspel over

