Zondag 15 mei in de Bergkerk te Den Haag, zondag Cantate (= ‘Zing!’)
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Ineke Rog-Ammeraal
Organist: Warno Ruting
M.m.v. cantorijzangers o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele

Koster: Nelleke van Kooij
Lector: Annelies Rijke
Livestream: Marinus van Kooij

Deze dienst is voorbereid met leden van de werkgroep ‘Groene Kerk’. We vieren een ‘groene’ dienst rond
het thema ‘Genieten van genoeg’. In de kindernevendienstdoos zitten vandaag ‘groene’ werkjes!

Muziek
Welkom
Lied 216 (staande), vers 1, 2 en 3
Bemoediging (staande):
ambtsdrager:
allen (in kerk en thuis):

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft!

- daarna gaat de gemeente zitten -

Als drempellied zingen we: ‘De aarde snakt naar adem’
De cantorijzangers zingen de coupletten. Bij het refrein steeds: 1. voorzang; 2. gemeente
In dit lied danken we voor Gods goede schepping en zingen we van onze verwondering.
We belijden onze schuld: we plukken zonder maat, we reiken naar de sterren, is er een weg terug?
We aanvaarden onze verantwoordelijkheid: dat we het leven kiezen en delen.
Opdat de lucht opklaart en het weer licht wordt.
Het refrein is: Zend uw adem, wij komen tot leven.
Smeekgebed
Glorialied (staande): lied 154b, vers 1, 2, 5 en 6
Eerste moment rond het thema ‘Genieten van genoeg’: we verkennen het thema aan de hand van enkele
stellingen.
Lied 154b: vers 8 en 9
Gebed van de zondag
Lezing: Leviticus 19:9-10
9Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen
niet bijeen. 10En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen
wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie
God.
Lied 8a (vanaf vers 4 zingen we dit lied in canon - in twee groepen: orgelzijde en Uitzichtzijde)

Lezing: 1 Timoteüs 6: 6-8 en 17-19
6Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 7Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee
zijn. 17Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18En draag hun op om
goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
Lied 220, vers 1 en 4
Overdenking
Muziekmoment
Tweede moment rond het thema ‘Genieten van genoeg’: we gaan met elkaar in gesprek.
Lied 992, vers 1, 2 en 3
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, daarbij zingen wij telkens 368 f (‘God van leven en licht’)
We besluiten onze gebeden met het ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen & inzameling van de gaven
De 1e collecte is de diaconale collecte voor het ‘Kariboe Bibi’, hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse
vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom. U
kunt uw gift met vermelding van de datum van deze zondag ook overmaken: NL92 INGB 0007 5801 75
t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat van de Wijkgemeente. U kunt uw bijdrage
ook overmaken (daarbij de datum van de zondag vermelden): NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk. De 3e collecte is de extra collecte om uw bijdrage voor de eredienst te geven. U
kunt uw bijdrage ook overmaken: NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk
(o.v.v. 3e collecte).
Slotlied (staande): lied 645: 1, 3 en 4
Zending en zegen (staande), met een samen gezongen:
Muziek
Na de dienst krijgt iedereen een zakje bloemenzaad mee. Als we deze zaadjes ook zaaien in boomspiegels
en gemeenteplantsoenen, dan zaaien we mee aan een groene stad, waar genoeg te genieten is!
Er is gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
We wensen u een goede en gezegende zondag!

