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VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
zondag 30 april
zondag van de Goede Herder
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde
Bij de dienst:
Tussen Pasen en Pinksteren leven we in de Paastijd: zeven
weken feest. We zingen dus ook vandaag enkele
paasliederen! Deze zondag kreeg in de traditie o.a. de naam
‘zondag van de Goede Herder’. De twee lezingen, uit Ezechiël
en Johannes, werken het beeld van de herder uit. Is het een
beeld waar wij iets mee hebben - of kunnen krijgen?
En wat doet die herder in deze Paastijd?
Om niet meteen in de al te bekende herdertaal te belanden,
e
zingen we vandaag juist géén bewerkingen van de 23 psalm
(‘De Heer is mijn herder’).

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Herzlich lieb hab ich dich, o Herr.
J G Walther (1684-1748)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel - onder klokgelui
LIED 221
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht...’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
PSALM 33, vers 1, 2 en 8
‘Kom nu met zang en roer de snaren...’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
..........
zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen:
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 648
(staande)
‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing...’

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) 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 Eerste Testament:
Ezechiël 34: 11 t/m 16 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
11

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
12
omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn
kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt,
zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit
alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van
dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze uit alle volken
terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar
hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël
en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land
14
waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras
vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen
15
grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen
16
weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. Ik zal
naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren
terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren
gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik
doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

LIED 322
‘Die chaos schiep tot mensenland...’
LEZING uit het Evangelie: Johannes 10: 11 t/m 16
(Vertaling: Jan Nieuwenhuis – uit: Johannes de Ziener;
licht aangepast)
‘Ik ben de echte herder.
De echte herder legt zijn leven af voor zijn schapen;
de huurling en wie geen herder is,
van wie de schapen niet eigen zijn,
ziet de wolf komen

en laat de schapen in de steek en vlucht,
en de wolf rooft en verstrooit ze,
- omdat hij een huurling is en de schapen hem niet aangaan.
Ik ben de echte herder,
en ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken
en ik leg mijn leven af voor de schapen.
Ook andere schapen heb ik,
die niet uit deze hof zijn;
ook die moet ik weiden, en zij horen mijn stem,
en zij zullen één kudde worden, één herder.’

LOFZANG

SLOTMUZIEK Heut triumphieret Gottes Sohn
J S Bach (1685-1750)

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

DE AGENDA
Vakantie. Van 2-8 mei heb ik meivakantie. Indien nodig
zullen mijn collegae vervangen.
Martine Nijveld

muziek: Arie Eikelboom

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 653, vers 1, 4 en 6
‘U kennen, uit en tot U leven...’

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

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

SLOTLIED 642, vers 1, 2, 3, 4 en 8
‘Ik zeg het allen dat Hij leeft...
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN

(staande)

Vanmiddag 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.
Woe 3 mei, 10-12 u: Buurtkoffie met levende muziek;
Duo Malka, Carla da Silva (zang) en Bunna Arends,
piano/zang met Jiddische klanken.
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.
Zo 7 mei, 10 u: Gezamenlijk dienst, Bergkerk, ds Axel
Wicke. In deze dienst wordt ook de maaltijd gevierd.
Woe 10 mei, 18 uur: Gemeentemaaltijd; opgave op bord in
de voorhof of 355 73 56
Zo 14 mei, 16 u: meditatieve wandeling. Start om 16.00
uur bij de Bergkerk; aansluitend is er koffie/thee. Opgave
bij: me.nijveld@ziggo.nl
U kunt de dienst nog beluisteren op kerkomroep.nl
De Schriftuitleg is te downloaden van ‘het archief van
preken’: maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/

