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Opgang
Klokluiden
Orgelspel ‘O God, die onse Vader bist’ – SwWV 308 (Jan Pietersz. Sweelinck)
O Godt die onse vader bist, door Iesum Christ,
gheeft uwen Geest ons alghemeyn die ons ter waerheyt leyde;
verhoort ons doch tot deser stondt, opent den mondt
uws dienaers, dat hy uw Woort reyn, end vrymoedigh verbreyde;
daer toe, o Heer, ghenaedighlick opent ons hert' end ooren,
dat wy dat hooren vlietelick, end trauwelick bewaeren,
op dat wy moghen vruchtbaerlick, u lof altydt verklaeren.
INTREDE
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 78: 1 en 2
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wond’ren en zijn grote kracht.
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,

het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en al wie door ons wordt ingewijd
Votum
L:

A:

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Bemoediging
L:
A:
L:
A:

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

Lied: Psalm 78: 25
God riep een koning die voor Hem zou strijden,
God riep een herder die zijn volk zou weiden,
om wolven van de schaapskooi af te weren een herder Israël, een knecht des Heeren:
David heeft zo de kudde Gods gehoed,
oprecht en wijs, in weid' en overvloed.
Kyriegebed
Lied 300a
Heer Jezus, koning en gezalfde Gods,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.

Heer Jezus, licht en aangezicht van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Heer Jezus, onze broeder, onze God,
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing: Johannes 2: 13–22
13

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14
Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en
duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. En Hij trof in de tempel
mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de
geldwisselaars die daar zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze
allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van
de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn
Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht
voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken
kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze
tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig
jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt
hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van zijn
lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat
hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.
Schriftlezing: Psalm 69: 8-19 (Onberijmd, vertaling: Gerhardt/van der Zeyde)
Verkondiging: ‘Zij herinnerden zich…’

Lied 866
Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden
doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn,
het mijn is zijn.
Treurigheid wijke,
vrolijkheid blijke,
want Jezus wil,
want Jezus wil mijn Heiland zijn.
Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijn tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mijn spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,
al hare trots die schrijf ik in de wind.
Hoe Hij het voeget,
mij wel genoeget.
Hij maket al
na zijn geval.
Hij is de beste,
de eerst' en de leste,
die ik bemin,
die ik bemin en minnen zal.
DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Gezang 177: 1-4 (Liedboek voor de Kerken, 1973)
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
O allerheiligst, onuitspreek’lijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.
God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.
Zie hier de schalen die ten volle wegen
en vloek en zegen.
Zending
Zegenbede
Orgelspel Praeludium g-moll, largo – BuxWV 149 (Dietrich Buxtehude)
Voorganger: kandidaat Nico Dijkdrent
Organist: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen
Ouderling van dienst: Conny Koets
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Helpende hand voor ons werk onder vluchtelingen verblijvend in de tijdelijke
AZC op Duinrell
Er verblijven opnieuw vluchtelingen in de tijdelijke AZC op Duinrell. Door de
sluiting van onze kerken en de situatie rond CORINA en de Lock down zijn ook
onze activiteiten onder de vluchtelingen stil komen te liggen. Dat neemt niet
weg dat we deze willen hervatten zodra dat mogelijk is en daar intussen de
financiële middelen voor bijeenbrengen. Het gaat als voorbeelden uit het
verleden b.v. om de kosten voor externe ondersteuning in hun eigen taal bij
Bijbelstudie, vluchtelingen diners of attenties, kosten om hen te kunnen laten
deelnemen aan onze activiteiten als b.v. het Dickensfestival, en de door ons
als PGW georganiseerde kerkelijke activiteiten, zoals destijds b.v. schilderen
en tekenen.
Om daar financieel toe in staat te zijn vragen wij uw hulp in deze collecte!
Giften kunnen ook gestort worden op IBAN NL 95 RABO 0128 0850 02 t.n.v.
de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wassenaar met vermelding: “
Vluchtelingenwerk”. Verdere informatie bij de ambassadeur van deze
collecte, F(rans) van Wilgen of email vanwilgen@planet.nl.
De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van
Kerkrentmeesters
U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98
t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

