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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangspsalm: 43: 3 en 4
3

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Bemoediging
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.

Gezongen Kyrie: lied 300c

Schriftlezing: Johannes 12: 20-36
20

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te
aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem:
wij zouden Jezus willen zien. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en
samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘Het uur is gekomen dat de
Mensenzoon verheerlijkt wordt. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft deze op zichzelf, maar
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest
het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige
leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn,
en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 27 Nu ben ik doodsbang.
Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar
hiervoor ben ik juist gekomen. 28 Vader, verheerlijk nu uw naam.’ Toen klonk
er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn heerlijkheid getoond en ik zal mijn
heerlijkheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en dit hoorden,
zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel
was die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij
gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu
zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de
aarde opgeheven word, zal ik allen naar mij toe trekken.’ 33Daarmee
bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 34‘Maar wij hebben uit de wet
begrepen dat de messias eeuwig blijft leven,’ zeiden de mensen, ‘waarom
zegt u dan dat de Mensenzoon opgeheven moet worden? Wie is die
Mensenzoon?’ 35 ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga
uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het
donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 36Geloof in het licht zolang u het
licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging
Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.
Lied 536
1

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Verkondiging
Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7
1

De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.

2

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

3

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.

4

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

7

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader
Slotlied 978
1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,
het vast land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen
Orgelspel

Dorpskerk 21 maart 2021, zondag ‘judica’, vijfde zondag in de 40-dagentijd,
Voorganger: ds. Jilles de Klerk
Organist: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen
Ouderling van dienst:
Collecten zondag 21 maart 2021: Ouderenzorg Bonaire
De Stichting Ouderenzorg ondersteunt de Protestantse Gemeente op Bonaire
materieel zowel als immaterieel. Die steun is vooral nodig sinds in het nieuwe
Koninkrijkstatuut van 10 oktober 2010 de zilveren koorden tussen de kerken
en de Antilliaanse overheid verbroken werden. De kerken in de Antillen
kwamen voor het eerst in hun geschiedenis financieel op eigen benen te
staan. Sinds die datum wordt er hard gewerkt aan een stelsel van Vrijwillige
Bijdragen. Maar dat kost tijd. Gelukkig was een aantal Nederlandse
predikanten bereid voor enige tijd predikant op Bonaire te zijn zonder
daarvoor gehonoreerd te worden. De Stichting wil zich ook in de toekomst
voor deze assistentie inzetten. Licht onderhoud van de twee kerkgebouwen,
één in Kralendijk(1847) en één in Rincon(1934), wordt vaak door vrijwilligers
uitgevoerd. Maar beide gebouwen zijn toe aan een grondige opknapbeurt.
De kosten daarvan gaan de draagkracht van de gemeente te boven. Ook
hiervoor wil de Stichting steun bieden .
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

