Dorpskerk Wassenaar
Pech? Beproeving? Waar is God als het leven lijden
is?

Zondag 24 maart 2019
Derde zondag van de veertig dagentijd

Tape
Alles kun je dichtmaken, fiksen, heel
houden, redden wat reddeloos, herstellen wat ontsteld tot op de kern
niet meer in orde wil. Niet opgelapt, behoed,
genezen.
Orde is maar een haar
waaraan je hangt, nagel geprikt in je kist,
vezeltje over been, houdt niks niet tegen.
Wat stuk is, koester het
niet langer dan het vraagt. Laat het alleen
met rust, met rotzooi, met
hoe dingen uit elkaar vallen, met pijn.
Het is geen toeval, op. Het is de regel.

Eva Gerlach
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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanAntifoon Lied 535d Mijn ogen zijn gericht op U
Introïtus Psalm 25:1,4
Antifoon Lied 535d Mijn ogen zijn gericht op U
Votum
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm: 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
Gm: Amen
-allen gaan zittenKyriegebed
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.
Driemaal bidden en zingen we een gebedsintentie als volgt:
Vg:
Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:
Kyrielied 301k
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Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
Gesprek met de kinderen
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen gaan
naar de kindernevendienst.
Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Lezing Exodus 6,2-8
2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham,
Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn
naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen
mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin
zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de
Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6
Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last
die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je
slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen
en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als mijn
volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER,
jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de
Egyptenaren is opgelegd. 8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik
onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik
jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’
Lied 678:1,2,6 Vrees niet, gij land
Lezing Lucas 13:1-9
1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem
vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd
had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die
Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs,
omdat ze dat ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als
jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze
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omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op
hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere
mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als
jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’
6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in
zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar
hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar
kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak
hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.”
8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met
rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb
gegeven, 9misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en
zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’
Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon
Verkondiging
Anne Tjerk Mante zingt “Op weg”
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Het vlakke land
in vogelvlucht
waar donderwolken
grommen
Een grote afstand
overbrugd
de horizon beklommen
Onweer komt van
binnenuit
geen bron te achterhalen
Op weg, geen voor- of
achteruit
– enkel donderstralen
Uitgedaagd
tot een gevecht
waar jakobsladders
hangen
De weg gevaagd
de grens verlegd
in grenzeloos verlangen
De zon schijnt van de
weeromstuit
geen tol meer te betalen
Op weg, geen voor- of
achteruit

– enkel zonnestralen
Een blik vol vergezichten
voel de wind laat zich niet
dichten
zoveel te berichten
aan de oevers van de zee
Zie de vergezichten kijken
zoveel verder dan de
dijken
en met niets te vergelijken
aan de oevers van de zee
Opgestaan
in niemandsland
als kat met negen levens
Doorgegaan
zonder tussenstand
vlucht zonder
vluchtgegevens
Hemelsbreed een
regenboog
Geen weer meer te
voorspellen
Geen voor- of achteruit:
omhoog!
– enkel af te tellen

Voorbeden en Stil Gebed en Gezamenlijk Onze Vader
Met gezongen antwoord op de gebedsintenties: Lied 368a
Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever. Amen.
Inzameling der gaven,
1. Kerk,
2. Nederlands Bijbelgenootschap
3. openstelling van de kerken
Allen gaan -indien mogelijk- staan
Lied 423 nu wij uiteengaan
Zegen
Amen
Orgelspel
Voorganger in deze dienst, ds. Pieter van Winden
Organist, Rijk Jansen
Zang, Anne-Tjerk Mante, Piano, Micha Götz
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