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Welkom / Welcome
intredelied
Lied 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar de Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Gods-stad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
naar ’s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
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Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die altijd trouw blijft aan zijn verbond met ons
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
De Heer is mijn herder.
Alles wat ik nodig heb, zal hij mij geven.
Naar groene weide brengt hij mij.
Naar stille wateren voert hij mij.
Langs rechte paden leidt hij mij, opleven doet hij mij.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe
duisternis – Ik ben niet bang, ik vrees geen kwaad,
omdat hij naast mij staat.
Zijn herdersstok en staf, zij geven mij bescherming.
Hij volgt mij al mijn levensdagen met liefde en ontferming.
Amen.
Psalm van de zondag Lied 122 vers 3
Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
Kyriegebed
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40-dagenlied 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’

Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luider stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.
Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donkere gloed,
o kleinood Gods dat flonkeren moet
met glans die Hij zal schenken.
Gebed van de zondag
Lezing: Psalm 23
Orgelmuziek the Lord’s my shepherd (Crimond)
Lezing: Johannes 9, 1-13 en 26-39
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Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ vers 1,3,4
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht de Zoon van God.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Overdenking
Musica pro Deo: Contrapunctus 1 by J.S. Bach
Tekst ‘Lock down’ by fr. Richard Hendrick
Yes, there is fear.
Yes, there is isolation.
Yes, there is panic buying.
Yes, there is sickness.
Yes, there is even death.
But,
they say that in Wuhan after so many years of noise
you can hear the birds again.
They say that after just a few weeks of quiet
the sky is no longer thick with fumes,
but blue and grey and clear.
They say that in the streets of Assisi
people are singing to each other
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across the empty squares,
keeping their windows open
so that those who are alone
may hear the sounds of family around them.
They say that a hotel in the West of Ireland
is offering free meals and delivery to the housebound.
Today a young woman I know
is busy spreading fliers with her number
through the neighbourhood
so that the elders may have someone to call on.
All over the world people are slowing down and reflecting.
All over the world people are looking at their neighbours in a new
way.
All over the world people are waking up to a new reality
to how big we really are.
To how little control we really have.
To what really matters.
To Love.
So we pray and we remember that
Yes there is fear.
But there does not have to be hate.
Yes there is isolation.
But there does not have to be loneliness.
Yes there is panic buying.
But there does not have to be meanness.
Yes there is sickness.
But there does not have to be disease of the soul
Yes there is even death.
But there can always be a rebirth of love.
Wake to the choices you make as to how to live now.
Today, breathe.
Listen, behind the factory noises of your panic
The birds are singing again
The sky is clearing,
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Spring is coming,
And we are always encompassed by Love.
Open the windows of your soul
And though you may not be able
to touch across the empty square,
Sing.
Dank- en voorbeden

Onze Vader/ Our Father in language of choice.
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.

Our Father, which art in
heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy will be done on
earth,
As it is in heaven.
Give us this day our daily
bread
And forgive us our
trespasses,
As we forgive them that
trespass against us.
And lead us not into
temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power and the glory.
For ever and ever. Amen.

ZENDING EN ZEGEN / Dismissal and Blessing
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Uittochtslied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ vers 1,2,4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Dat je de weg mag gaan die je goed doet
dat je opstaat wanneer je valt
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft
dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

***

De komende weken zijn onze diensten alleen digitaal te beluisteren
via www.kerkomroep.nl.
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Ga naar de website www.dutchchurch.org.uk of naar onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk voor alle
laatste updates, de dagelijkse veertigdagenkalender en video
bijdragen nu we elkaar een tijdje niet kunnen ontmoeten in de kerk!

Welkom in de Nederlandse Kerk!
Voor meer informatie zie onze website www.dutchchurch.org.uk of neem contact
met het kerkelijke bureau telefoon 020 7588 1684,
info@dutchchurch.org.uk.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam @Dutchchurch,
en ons vinden op Facebook en Linkedin.
Predikant van de Nederlandse Kerk is ds. Bertjan van de Lagemaat (07592 511385,
minister@dutchchurch.org.uk). Wilt u een gesprek met hem of hebt u vragen over
de kerk, dan kunt u hem gerust bellen of mailen.
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