Online dienst van uit de Kievietkerk 26 april 2020
Predikant: ds. Ester de Paauw
Cantor Anneke Jansen
Organist Rijk Jansen
Met medewerking van een aantal cantorijleden
Ouderling van dienst Eduard op ‘t Landt

Welkom (door ouderling van dienst)
Bemoediging
Heer

Drempelgebed

Onze hulp is in de naam van de
die hemel en aarde geschapen
heeft
Nooit laat Hij ons los. Wij horen bij Hem.

Lied: 650: 1, 2, 5 en 7

2 Gods goedheid is te groot
Voor het geluk alleen
Zij gaat in alle nood
Door heel het leven heen.
5 De sterren hemelhoog
Zijn door dit zaad bereid
Als dienaars tot de oogst
Der goedertierenheid
7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheidwacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Schriftlezing: Johannes 21: 15-19
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn
lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je
me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus
zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg hij hem:
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig
omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei:
‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid
mijn schapen. 18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je
zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud
wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je
brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde hij
aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
Lied: 649: 1, 2, 5 en 6

2 O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
Dat ik U steeds verloochen,
Dat ik u steeds vergeet
O Heer, heb mededogen
5 Ten derde male vraagt gij
Gij laat niet van mij af
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
Begraaft ze in uw graf.
Ten derde malen vraagt Gij.
6 Gij weet toch alles, Here,
Ik heb u lief. Gij weet:
Liefde zal mij verteren,
Zelfs als ik u vergeet
Gij weet toch alles, Here.

Overweging

Lied : 908: 1, 2 en 3

2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
Vriend die mij trouw zijt tot het eind
Ik wil aan u mij overgeven
Mijn zon, zolang Gij mij beschijnt
Ik heb U lief,-o kom dan, kom
Christus, mijn bruidegom.
Ach, dat ik u zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt
Dat ik niet eer mij tot u wendde
Mijn zielenrust, mijn zaligheid
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat
Zo laat heb liefgehad.

Gebeden
Slotlied: 974: 1, 4 en 5

Zegen

U kunt u collecte digitaal doneren.

Uitzendingen:
De dienst van aanstaande zondag wordt op zaterdag opgenomen om
bewerking van het materiaal mogelijk te maken en het spitsuur op de
kerkomroep te vermijden.
Zo kunt u de dienst volgen op de kerkomroep (www.kerkomroep.nl)
en de youtube bewerking (via www.youtube.com kanaal dutch divine
services wassenaar) vanaf 9:30 op zondag. Als u de weg weet naar
het youtube kanaal of de dienst graag op zondagochtend op de
gebruikelijk tijd wilt meebeleven dan raden wij u aan deze opname te
gebruiken. Bent u meer vertrouwd met de kerkomroep dan raden we
u aan om het spitsuur van 10 uur zondagochtend zoveel mogelijk te
vermijden omdat u dan mogelijkerwijs geen beeld krijgt. Bij de
kerkomroep moet u zoeken op zaterdag 25 april.
Collectes:
De afgelopen weken hebben velen van u al gebruik gemaakt van de
digitale collectezak.
De giften via deze weg waren royaal waarvoor namens de Diaconie
en de Kerkrentmeesters onze hartelijke dank. We zouden het fijn
vinden dat iedereen gebruik gaat maken van deze route omdat we
naar verwachting voorlopig geen alternatief zullen hebben.

Er zijn tweemanieren waarop u dit kunt doen:
1) U kunt uw gave storten op: NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake kerkelijke
activiteiten onder vermelding: Collecte en datum(s).
2) U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/97
. De link naar deze iDealbetaling is te vinden op onze website
www.pkn-wassenaar.nl. Uw gift wordt verdeeld tussen diaconie
en kerk.
Uw gift wordt gelijkelijk verdeeld tussen de Diaconie en de Kerk

