Wijkgemeente Den Haag West - zondag 6 juni 2021 – 2e na Pinksteren
Voorganger:
mw. Sity Smedinga
Ouderling: Ada Hoek
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 686

Lector:
Ada Hoek
Zang: Christi en Jaap van der Hauw
Cameraman:
Marinus van Kooij

De Geest des Heren heeft

Welkom / Aansteken kinderkaars
Aanvangslied

Lied 145: 1

O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal

Bemoediging

Ambtsdrager
Allen:

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

Psalm van de zondag

Lied 145: 2

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht

Smeekgebed
Kyrie

Lied 299e

Heer ontferm U

Glorialied

Lied 690

Taal op de tong

Drempelgebed

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
1

Jozua 1:1-9 en 17-18

Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de
rechterhand van Mozes: 2 ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit
volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. 3 Elk stuk grond dat
jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. 4 Jullie gebied zal zich uitstrekken van de
woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de
Grote Zee in het westen. 5 Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb
bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. 6 Wees vastberaden
en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik

hun voorouders gezworen heb. 7 En houd je vóór alles vastberaden en standvastigheid aan de wet waarin
mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af,
opdat je in alles wat je doet zult slagen. 8 Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en
nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt
voorspoedig verlopen. 9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden
of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’
17

‘Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Moge de HEER, uw God u bijstaan,
zoals Hij Mozes heeft bijgestaan. 18 Iedereen die niet naar u luistert en zich tegen uw bevelen verzet, tegen
welk bevel dan ook, zal worden gedood. Wees vastberaden en standvastig.’

Zang:

Lied 16a

Tweede lezing:

Jozua 5: 2-12

Leer ons o Heer, wat de weg is ten leven

2

Na de overtocht zei de HEER tegen Jozua: ‘Maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten
opnieuw.’ 3 Jozua maakte die messen en hij besneed de Israëlieten opnieuw bij de Voorhuidenheuvel.
4
Hij besneed hen omdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, na de uittocht waren
gestorven, onderweg in de woestijn. 5 Van het volk dat weggetrokken was waren alle mannen besneden
geweest, maar de mannen die na de uittocht waren geboren, toen het volk onderweg was in de woestijn,
waren niet besneden. 6 Want Israël trok veertig jaar door de woestijn, totdat alle weerbare mannen die uit
Egypte waren weggetrokken, gestorven waren. Ze hadden niet geluisterd naar de HEER, en daarom had de
HEER hun gezworen dat Hij hun niet het land zou laten zien dat Hij ons zou geven, zoals Hij onze
voorouders had beloofd: het land dat overvloeit van melk en honing. 7 Maar hij liet hun zonen hun plaats
innemen. Dus besneed Jozua deze zonen, omdat dit onderweg niet gedaan was. 8 Nadat ze allemaal waren
besneden, moesten ze in hun tenten blijven tot ze waren genezen. 9 En de HEER zei tegen Jozua: ‘Vandaag
heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld,’ en Jozua noemde die plaats Gilgal. Zo heet die plaats
tot op de dag van vandaag.
10
Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van
de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. 11 Al één dag na het pesachoffer aten ze
ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. 12 Er kwam die dag geen manna
meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers
van Kanaän.

Zang

Lied 691: 1 en 3

De Geest van God waait als een wind

Lied 816

Dat wij onszelf gewonnen geven

Overdenking
Orgelspel
Zang
Mededelingen
Gebeden:

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

Met acclamatie

Slotlied

Lied 704

Dank, dank nu allen God

Zending en zegen. Gezongen Amen door de zangers
Orgelspel over

Lied 423

Nu wij uiteengaan

