VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
23 april 2017, Beloken Pasen
voorganger: ds. Lenie Vollebregt
violiste: Hetty Huveneers
cantor-organist: Arjan de Vos
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Nell de Vries
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK

Toccata bij Psalm 81
Cor Ardesch (1959)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
AANVANGSMUZIEK
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
1e LEZING –uit Wet en Profeten– Genesis 32: 22-32
22
Zo ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij
die nacht nog in het tentenkamp.
23
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok
overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn
beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf
kinderen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen,
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant.
25
Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er
worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak.
26
Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27Toen zei
de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob
zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De ander
vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij.
29
Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn
maar Israël, want je hebt met God en mensen
gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg
me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord:
‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die
ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats Peniël,
‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en
ben toch in leven gebleven.’ 32Zodra hij bij Peniël was
overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep
mank.
PSALM 116: 1, 2, 3, 4
‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer...’

DE SCHRIFT

2e LEZING –uit de Brieven– 1 Johannes 1: 1-4
11Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben,
wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben,
wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen
wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen,
wij hebben het gezien en getuigen ervan, we
verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was
en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord
hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met
ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is
verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus
Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde
volkomen te maken.

Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak.

LIED 325
‘Dat woord, waarin ons richting werd gegeven...’

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.
allen: AMEN

3e LEZING –uit het Evangelie– Johannes 20: 19-31
9
Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in
hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na
deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog

DREMPELGEBED
PSALM VAN DE ZONDAG 81: 1, 4, 5, 8
‘Jubel God ter eer...’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger
.......... zo bidden wij:
KYRIE & GLORIA

muziek: Missa St. Walburga - Bert Matter

eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de
heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan
zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet
vergeven.’
24
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’),
was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere
leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’
zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
26
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en
Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten
waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie
vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas:
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar
geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
29
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt,
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn
leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31maar
deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de
messias is, de Zoon van God, en opdat u door te
geloven leeft door zijn naam.
LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

SLOTLIED De lichtvorst, de ontluisterde (staande)
Liedboek 633, gewijzigde melodie / tekst: Jaap Zijlstra
melodie: Scottish Psalter 1635 – LONDON NEW

WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
SLOTMUZIEK

Air uit suite D-dur, BWV 1068
Johann Sebastian Bach

UITGANGSCOLLECTE

Dit is de laatste dienst waaraan Arjan de Vos heeft
meegewerkt. Bij de koffie/thee in de Gemeentezaal is er
gelegenheid afscheid van hem te nemen.

DE AGENDA
Woe 26 apr, 10-12 u: Buurtkoffie.
Woe 26 apr, 20-22 u: Het Indische verzet in WO 2.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Den Haag
minstens veertig mensen uit Nederlands Indië actief in
het verzet. Pas nu wordt hun rol bekend. Journalist en
schrijver Herman Keppy vertelt een avond over de
strijd tegen de Duitse bezetter vanuit de Indische
gemeenschap. Inleiding en gesprek met het publiek.
Toegang 5 euro.
Zo 30 apr 10.30 u: Dienst van de Schrift, ds. Martine
Nijveld.

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
GELOOFSBELIJDENIS 340d (staande)

DE GAVEN EN GEBEDEN

Zo 30 apr 17-18 u: Bas Maassen zingt intieme liederen.
Concert op de late zondagmiddag met liederen uit
Dichterliebe van Schumann en Lieder eines fahrenden
Gesellen van Mahler. Uitgevoerd door acteur en zanger
Bas Maassen, begeleid door pianiste Annelies
Dieudonné. Toegang gratis, collecte bij de uitgang ter
bestrijding van de kosten.

MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK Wij geloven allen in één God, BWV 680 - Lied 341
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER

Do 4 mei, 19-20 u: Wandeling op Dodenherdenking.
Op de avond van 4 mei, de dag waarop de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, is er
vanuit de Maranathakerk een gemeenschappelijke
wandeling naar het Haags Oorlogsmonument bij het
Vredespaleis.
Om 19 uur begint een korte bijeenkomst in de kerk met
muziek, stilte en declamatie. Alle bezoekers krijgen een
bloem en een kaartje, waarop persoonlijke gedachten
kunnen worden geschreven.
Om 19.25 uur start de wandeling naar het

Vredespaleis. Daar is om 20 uur een plechtigheid met
muziek, kranslegging en defilé. Ook de meegebrachte
bloemen kunnen er worden neergelegd.
De dodenherdenking vanuit de Maranathakerk wordt
mede gedragen door de Haagse Gemeenschap van
Kerken.

