Wijkgemeente Den Haag West - zondag 20 juni 2021 – 4e na Pinksteren
Voorganger:
ds. Saskia Wevers-van der Feltz
Ambtsdrager / lectrice Anja Drost
Organist/pianist: Warner Fokkens
Kinderkerkleiding: Annelies Rijke Zang: Christi en Jaap van der Hauw
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen
Cameraman:
Andreas Rodler

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 214

Het licht dat weer opnieuw begon

Welkom
Aanvangslied

Lied 283: 1, 2 en 4

In de veelheid van geluiden

Ambtsdrager:
Allen:

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

Bemoediging
Drempelgebed

Psalm van de zondag Psalm 84: 1, 2 en 3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Smeekgebed
Kyrie

Lied 301 k

Kyrie eleison

Glorialied

Lied 304: 1, 2 en 3

Zing van de Vader die in den beginne

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
Jona 3: 6 – 4: 11
6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn
staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve
omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te
drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken.
8 Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat
iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. 9 Misschien dat God van
gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat
wij niet te gronde gaan.’ 10 Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij
terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet.
4 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het
niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent
een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar
sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het
terecht dat je zo kwaad bent? 5 Nadat Jona Nineve had verlaten was hij aan de oostkant van de
stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad
zou gebeuren. 6 Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn
hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7 Maar de
volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten,
zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten
waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te
mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is
het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad
en terecht!’
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Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor
hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één
nacht verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en
dan nog al die dieren?’
Zang:

Lied 178: 1, 2, 3, 13 en 14 Wie wil uit zijn hokje komen

Tweede lezing:
Johannes 4: 27 – 42
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een
vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met
haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29
‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de
mensen de stad uit, naar hem toe.
31 Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ 32 Maar hij zei: ‘Ik heb
voedsel dat jullie niet kennen.’ 33 Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? ‘zeiden ze tegen
elkaar. 34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk
voltooien. 35 Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je
heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 36 De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt
vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. 37 Hier
is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. 38 Ik stuur jullie erop uit om een oogst
binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie
maken hun werkt af.’
39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij
weet alles van me.’ 40 Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij jen te blijven. Toen bleef hij nog
twee dagen. 41 Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 42 ze zeiden tegen de
vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar wij hebben hem zelf gehoord en
we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’
Piano-improvisatie /
Zang:
Lied 653: 1, 3 en 7

U kennen, uit en tot U leven

Overdenking
Orgelimprovisatie

Lied 969

In Christus is noch west noch oost

Mededelingen
Collectes: De 1e collecte is voor Wereldvluchtelingendag Kerk in Actie Noodhulp
rekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
onder vermelding van: collecte noodhulp juni
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente rekeningnr. NL21 INGB 0000 510 250
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v.: collecte 20 juni
Gebeden:
Slotlied

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)
Lied 315: 1, 2 en 3

Heb dank, o God van alle leven

Zending en zegen (staande met gesproken: Amen)
Orgelspel over

Lied 713

(gemeente weer zitten)

Wij moeten Gode zingen

Hierna op aanwijzing van de koster verlaten we de kerk. Bij de uitgang zijn er twee collectes.

