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5 mei 2019

Klokluiden
Orgelspel: Preludium: Surrexit pastor bonus
Orlando di Lasso (1532-1594)
arr. Heinricht Scheidemann (ca.1595-1663)
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanZingen (staande): lied 723
Votum Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet Vg:

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Amen

Gm:

-allen gaan zittenKYRIË
Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de nood van deze
wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Vg:

Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:
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GLORIA: lied 704
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Schriftlezing: Exodus 20: 1-6 (parafrase M. den Dulk/K. Eykman)
God sprak deze woorden:
Ik ben God die jullie God is.
Ik heb jullie vrijgemaakt toen jullie verdrukt werden.
Zorg dan dat je vrij blijft, houd je aan mij.
Je kunt geen andere goden hebben in mijn aanwezigheid;
je mag er zeker geen vertoning van maken
-al die verbeelding van wat in de hemel boven
van wat op aarde beneden
van wat in het water onder de aarde is -;
je hoeft je aan hen niet te onderwerpen:
laat je dus niet dwingen tot arbeid voor hen!
Denk niet dat je alles van mij weet
als je voor jezelf een vastomlijnd beeld van mij gemaakt hebt.
Zingen: lied 311
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4 Vrouwen: Melodie A:
En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.
5 Mannen: Melodie B:
Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren
is met ons doorgegaan.

7 Vrouwen, Melodie A:
Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.
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8 Mannen, Melodie B:
Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed.

10 Vrouwen: Melodie A, Mannen: Melodie B
Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.
Schriftlezing: Galaten 5: 13-26 (Groot Nieuws Bijbel)
13

U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die
vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde. 14Want de hele wet is vervat in dit ene gebod:
6

Heb uw naaste lief als uzelf. 15Maar als u elkaar als dieren bijt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar verslonden wordt.
16

Ik bedoel dit: laat u in uw levenswandel leiden door de Geest, dan zult u
geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. 17Want wat onze zelfzucht
verlangt, is strijdig met wat de Geest verlangt, en omgekeerd. Ze zijn elkaars vijanden, met het gevolg dat u niet kunt doen wat u zou willen. 18Maar als u zich laat leiden door de Geest, bent u niet aan de wet onderworpen.
19

Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik voortkomt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en magie, haatgevoelens, ruzie, afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang, geschillen, partijzucht,21jaloezie, drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen. Evenals
vroeger waarschuw ik u ook nu: wie dergelijke dingen doen, krijgen geen
deel aan het koninkrijk van God.
22

Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen. 24Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens aan het
kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor
van de Geest verdergaan. 26Laten we niet verwaand doen, en elkaar niet uitdagen en benijden.
Verkondiging
Zingen: lied 838
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor de plaatselijk diaconaal werk
voor de Kerk
voor het werk in de eigen gemeente
Tijdens de collecte luisteren we naar: Ricercar, J. J. Froberger (1616-1667)
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Zingen (staande): lied 708: 1 en 6
Zegen
g. Amen
Postludium: Nun lob, mein Seel, den Herren
BuxWV 212, Dietrich Buxtehude (ca.1637-1707)

Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk. Organist is Cor de Jong
Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na te praten en
een kop koffie te drinken.
Bent u geinteresseerd in de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente
Wassenaar, raadpleeg dan de website: www.pkn-wassenaar.nl. Wanneer u
specifiek op de hoogte wilt blijven van de kerkdiensten in de komende weken, kunt u zich de wekenlijkse mailing PGWekelijks laten toesturen. De
opgave-briefjes liggen klaar op de leestafel.
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