Wijkgemeente Den Haag West - zondag 18 juli 2021 – 8e na Pinksteren
Voorganger:
ds. Piet Schelling
Ambtsdrager: Aaltje Visser
Organist/pianist: Willem Brons
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Lector:
Anja Drost
Zang: Christi en Jaap van der Hauw
Cameraman:
Andreas Rodler

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 981

Zolang er mensen zijn op aarde

Welkom
Lied op de drempel:

Welkom mensen

gemeente staat en zingt

op melodie: Lied 726 Hoor, een heilig koor van stemmen

Welkom mensen, hier gekomen,
welkom allen in dit huis!
Waar wij van een toekomst dromen,
zonder muren, als een thuis.
Laten wij ons openstellen
voor Gods Geest die liefde schept,
voor het woord dat zal vertellen
van een leven, ongerept.
tekst: Piet Schelling

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

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

Lied23c: 1 - 4

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Drempelgebed
Psalm van de zondag

1 en 3 solisten, 2 en 4 allen

Smeekgebed
Kyrie

Lied 301c

Kyrie eleison

Glorialied

Lied 117d

Laudate omnes getes
1e en 3e keer solisten, 2e keer allen

(allen)

(staande)

Bij de lezingen en de uitleg
Gebed van de zondag - de korte gebedsintentie worden telkens beantwoord door de solisten met:
‘Kom in ons midden’ (melodie het slot 6e symfonie van L. van Beethoven); de solisten beginnen
Solisten:

Voorganger:
Solisten:
Voorganger:
Solisten:
Voorganger:
Solisten:
Voorganger:

Wees hier aanwezig met eindeloze liefde,
wees hier aanwezig, bewogen en gezien.
Kom in ons midden…
Hoor ons, Getrouwe, nu wij ons ontvouwen,
hoor ons verlangen naar onbegrensde hoop.
Kom in ons midden…
Laat ons niet leven, gevangen in de leegte,
laat ons niet achter, verlaten en verdwaald.
Kom in ons midden…

Solisten:

Dank voor de vrede door U aan ons gegeven,
dank voor uw goedheid in deze tijd.
Kom in ons midden…

Eerste lezing:

Psalm 146: 1 - 6

2

3

4

5

6

Zingen

Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta
Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

Psalm 146: 4 en 5

Aan wie hongert geeft Hij spijze
4 solisten, 5 allen

Tweede lezing:

Handelingen 9: 36 – 43

Petrus in Lydda en Joppe
32

Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. 33 Hij trof
daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. 34 Petrus zei tegen hem:
‘Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde.’ Onmiddellijk stond hij op.
35 Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot
de Heer.
36 In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds
voor anderen en gaf vaak aalmoezen.
37 Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard.
38 Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar
was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen.

39

Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht,
waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien
die Dorkas nog maar pas gemaakt had. 40 Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te
bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar
ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. 41 Hij nam haar bij de hand en hielp haar
overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze
weer leefde. 42 Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. 43 Petrus
bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier.
Pianospel over

Lied 991

De eersten zijn de laatsten

Overdenking
Mediatief orgelspel
Mededelingen
Collectes: De 1e collecte is voor het Aandachtscentrum rekeningnummer
NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Collecte van Diakenen PGG onder vermelding van
collecte 18 juli t.n.v. Stichting Aandachtcentrum Den Haag
De 2e collecte is voor de Wijkgemeente rekeningnr. NL21 INGB 0000 510 250
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v.: collecte 18 juli
Gebeden:

Dankgebed
Voorbeden – er zijn drie gebedsintenties, die steeds na de woorden
‘zo bidden wij samen’ worden beantwoord met:

Stil gebed
Onze Vader (Oecumenisch)

Slotlied

Lied 839:

Ik danste die morgen toen de schepping begon
1 en 3 solisten, 2 en 4 allen

(staande)

Zegen, beantwoord door:

(gemeente weer zitten)

Orgelspel over

Lied 1010

Geef vrede, Heer, geef vrede

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

