Wijkgemeente Den Haag West - zondag 11 juli 2021 – 7e na Pinksteren
Voorganger:
mw. Sity Smedinga
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Nelleke van Kooij

Klokgelui
Orgelspel over

Ouderling: Anja Drost

Lector:
Annelies Rijke
Zang: Jacob Boetje en Cees Kaas
Cameraman:
Marinus van Kooij

Lied 286

Waar de mensen dwalen in het donker

Lied 314:

Here Jezus, om uw woord

Welkom
Aanvangslied

1 en 3 gemeente, 2 solisten

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

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

Psalm van de zondag

Psalm 56: 1 en 3

Wees mij genadig, Heer, want een geweld

Smeekgebed
Kyrie

Lied 299e

Kyrie ‘U alle eer’
I: solisten en II: gemeente

Glorialied

Psalm 107:

Gods goedheid houdt ons staande

Drempelgebed
(solisten)

(staande)

1 gemeente, 10 solisten

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
2

3

4
5

6

7

8

Psalm 56

Voor de koorleider. Van David, een stil gebed,
Toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen

Wees mij genadig, God, want ze bedreigen
mij,
de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.
Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de
dag,
en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.

9

In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een sterveling mij aandoen?

11

Hun woorden krenken mij de hele dag,
tegen mij zijn hun boze plannen gericht.
Ze wachten hun kans af
en bespieden mijn gangen,
loerend op mijn leven.
Gaan zij hun straf ontlopen?
Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer!

13

10

12

14

Mijnomzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat het niet alles in uw boek?
In het uur dat ik u aanroep wijken mijn
vijanden,
want dit weet ik: God staat mij ter zijde.
Op God, wiens woord ik prijs,
op de HEER, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een mens mij aandoen?
Aan u, God, heb ik geloften gedaan,
met dankoffers wil ik u betalen,
u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,
mijn voet voor struikelen behoed.
Nu kan ik wandelen onder Gods hoede
in het licht van het leven.

Zang:

Lied 321: 1, 2 en 3 Niet als een storm, als een vloed

(solisten)

Tweede lezing:
Johannes 4: 1- 16
1 Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën werd verteld dat hij meer leerlingen maakte en er ook
meer doopte dan Johannes 2 – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat -, 3 verliet
hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de
Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven, 6 waar
de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het
middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij
wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw
antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden
gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en
wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11
‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water
vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven
en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer
dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15
‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer
hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toe zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en
kom dan weer terug.’
Pianospel over

Lied 188

Bij de Jakobsbron

Gezang 487

De Heer heeft mij gezien en onverwacht Liedboek ‘1973’

Overdenking
Orgelimprovisatie

Mededelingen
Collectes: De 1e collecte is voor de Wijkdiaconie rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75
t.n.v. Diaconie Bergkerk onder vermelding van: collecte 11 juli
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente rekeningnr. NL21 INGB 0000 510 250
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v.: collecte 11 juli
Gebeden:

Slotlied

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)
Voorbeden:
door gemeente beantwoord door te spreken:
Lied 36a:
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht
Stil gebed / Onze Vader
Lied 653:

U kennen, uit en tot U leven

(allen staan)

1 gemeente, 7 solisten

Zegen, beantwoord door:
(gemeente weer zitten)

Orgelspel over

Lied 422

Laat de woorden die we hoorden

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

