VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
1 april 2018, eerste Paasdag
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Cécile Smid
koster: Ben Oosterheert

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
PAASGROET
Voorganger: De Heer is opgestaan!
Gemeente: Hij is waarlijk opgestaan! Amen.
MUZIEK: Heut triumphieret Gottes Sohn
J. S. Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui en het
ZINGEN VAN 634 – U zij de glorie
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN: Psalm 139: 1, 10, 11, 14
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED: 624: 1, 3

(staande)

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
in samenspraak:
Voorganger: De HEER zegene ons en behoede ons,
Allen: DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
LICHTEN EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE.
MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –
LEZING uit het 1e Testament: Jesaja 25: 6-9 (NBV)
6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7 Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8 Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde wegde HEER heeft gesproken.
9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
SCHRIFTLIED: 627: 1. 4, 5
LEZING uit het 2e Testament: Matteüs 28: 1-8 (NBV)
1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van
de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de
andere Maria naar het graf kijken.
2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een
engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het
graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.
3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als
sneeuw.
4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood
neer.
5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees
niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde,
zoeken.
6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij
gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij
gelegen heeft.
7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is
opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij
gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is
wat ik jullie te zeggen had.’
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om
het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

DE AGENDA
Woe 4 apr, 10-12 uur: Muzikale Buurtkoffie. Quatre
Maingroep 's Gravenhage met gevarieerde pianowerken.
Van licht klassiek, romantisch tot vurige Russische
klanken.
Zo 8 apr, 10.30 uur: dienst van Schrift en Tafel, ds. IJjo
Akkerman. In deze dienst heten we onze nieuwe organist
Bert van Stam welkom.
Na afloop kennismaking in de gemeentezaal.

OVERWEGING

Woe 11 apr, 18 uur: Buurtmaaltijd. Intekenlijst op het
bord in de hal.

ZINGEN: 625

DE GAVEN EN GEBEDEN

En: de VOEDSELBANK-krat, u weet wel... elke week

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek:
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 630

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK: Christ lag in Todesbanden

J. S. Bach

waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

En: de preek ligt na de dienst in gedrukte vorm op de balie;
maandag staat hij op de website.

