Online Kerkdienst van uit de Kievietkerk

Zondag 19 april – zondag 'quasimodo geniti' – 'Als pasgeboren kinderen'
Wassenaar

Orgelspel Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand BuxWV 198 D. Buxtehude
Welkom
Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat de werken van zijn handen
v: de Heer zij met U
a: ook met u zij de Heer

Antifoon: LB 640a (cantor)

Introïtuslied: LB 645: 1. 2. 3. 4

Herhaling antifoon (cantor)

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 1,3. 22 – 2,1
Het nieuwe leven
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid
heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, waardoor wij leven in hoop.
22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw
broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver
hart, 23als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk
zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid
als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25maar het woord van de Heer
blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
21Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en
kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord,
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Lied: LB 655

Overweging

Musica pro Deo: improvisatie
Gebeden: voorbeden – stil gebed – onze vader
Slotlied: LB 642, 1. 2. 3. 7 en 8

Zegen
Orgelspel Canzonetta BuxWV 225 D. Buxtehude

Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Cantor: Anneke Jansen
Organist: Rijk Jansen
m.m.v. enkele leden van de cantorij van de PGW
Ouderling van dienst: Hans Bracht
'Kunnen we het paasfeest niet uitstellen?', vroeg iemand zich onlangs af toen bleek dat we het
feest niet konden vieren als andere jaren. 'Dan vieren we het op 31 mei en beleven we het toch
een keer dat Pasen en Pinsteren op één dag vallen'.
Het zal er niet van komen. Gelukkig maar. Afgelopen zondag vierde de kerk het Paasfeest.
Midden in deze vreemde tijden van zorg en angst, heeft het verhaal geklonken van een
tegenkracht die sterker is dan alle zwaartekrachten die ons nu aan de grond genageld doen
staan. We mogen opstaan!
Maar nu het Paasfeest achter ons ligt, is de vraag: en hoe nu verder? In de eerste Petrusbrief
vertelt de schrijver dat de navolgers van Christus door het verhaal van Pasen gaan leven als
pasgeboren kinderen. In de beeldspraak van geboorte klinken allerlei andere woorden mee:
dankbaarheid, ontvangen, groeien. Daarover zal het gaan, komende zondag. Welkom om mee
te luisteren en te kijken.
ds. Rienk Lanooy
Den Haag
Collectes:
U weet dat er tot 1 juni geen erediensten plaatsvinden die u fysiek kunt bijwonen en waarin op
de gebruikelijke wijze
gecollecteerd kan worden. Wij nodigen iedereen uit om via de digitale collectezak een
bijdrage te geven aan onze
collectedoelen.
Uw gift wordt verdeeld tussen diaconie en kerk.
Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:
-U kunt uw gave te storten op: NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Wassenaar inzake
Kerkelijke activiteiten onder vermelding van het collectedoel met datum.
-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. Op YouTube staat er een kort instructiefilmpje hoe deze
ideal betaling werkt:
https://www.youtube.com/channel/UCyP3-OuHZbpOgSa8mCAhevw/
Al deze informatie staat duidelijk op onze website www.pkn-wassenaar.nl . Hier staat ook de
link naar het
youtubekanaal van onze kerk.
Bericht van de Diaconie
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor Kerk in Actie Sulawesi.
Op 28 september 2019 verwoestte een aardbeving en de daaropvolgende modderstroom een
kerkelijk
toerustingscentrum in Donggala, Indonesië. Dit centrum speelde een belangrijke rol in het
plaatselijke kerkelijk leven,

denk aan pastoraat en diaconie, maar er werden ook theologische lessen gegeven; op het
moment van de ramp
kregen 300 jongeren een training in dit centrum. Het plan is om een nieuw centrum te
bouwen, maar ook om de
capaciteit van de plaatselijke kerken te verbeteren zodat die een toekomstige ramp in het
gebied ook direct noodhulp
kan bieden.De donatie voor dit doel kan worden overgemaakt naar NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. Steun Kerken Sulawesi.
De collecte van volgende week is bestemd voor Stichting Gave, een interkerkelijk organisatie
die juridische bijstand
verleent aan vluchtelingen.

