VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
11 maart 2018, 4e zondag in de Veertigdagen
Laetare – wees blij!
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
koster en kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Marita van Dam
diaken: Hester Jansen
orkest: ‘Musica Poëtica’ o.l.v. dirigent Jörn Boysen
solist: Yuhichi Sakai, bas

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
met CANTATE
Toelichting op de cantate door Jörn Boysen (om 10 uur in de Gemeentezaal)
Bij deze dienst
Vandaag vieren we een dienst van Schrift en Tafel, die tegelijk cantatedienst is. Dat
betekent dat er in deze dienst veel gebeurt. De cantate krijgt natuurlijk de ruimte. De
andere onderdelen van de dienst houden we bewust kort en krachtig en doen we
daarom soms ook nét even anders dan anders. Zo is er geen gewone preek, maar is er
twee keer in de dienst een moment met een paar gedachten bij de lezing uit Johannes
6. Lied 23c verbindt lezing, gedachten en cantate.
De naam van de zondag is Laetare, wees blij: een oplichtende zondag op de weg naar
Pasen. De kleur is roze: het licht van Pasen schijnt al door het paars van de vastentijd
heen. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Klein Pasen’ genoemd. De hoge toon van
de cantate past daarbij.

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM

MUZIEK Praeludium. BuxWV 163, Dieterich Buxtehude (1637-1707)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Wij speuren naar hoop en dageraad
allen:
DOE ONS HERLEVEN EN MAAK ONS WEER NIEUW
Psalm 122, vers 1
‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij…’
SMEEKGEBED, gevolgd door het kinderlied ‘Kijk eens om je heen’, vers 1 en 2
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Moment met de kinderen: wat zit er vandaag in de zorgkoffer?
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –

SCHRIFT en CANTATE
1e LEZING: Johannes 6:1-10 (NBV 2004)
61Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel
het Meer van Tiberias genoemd).
2
Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke
wondertekenen hij bij zieken deed. 3Jezus ging de berg op, en ging daar
met zijn leerlingen zitten. 4Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam,
vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te
eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf
wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd
denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te
geven.’ 8Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus,
zei: 9‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar
wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10Jezus zei: ‘Laat iedereen
gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer
vijfduizend mannen.
LIED 23c, vers 1
‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
Een paar woorden bij Johannes 6: 1-10
LIED 23c, vers 2
2e LEZING: Johannes 6:11-15
11

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood
onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze
wilden. 12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen:
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren
gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven
was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de mensen het
wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet
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zijn die in de wereld zou komen.’ 15Jezus begreep dat ze hem wilden
dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen.
Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
LIED 23c, vers 3
Een paar woorden bij Johannes 6:11-15
LIED 23c, vers 4
CANTATE Mein Herz ist bereit (BuxWV 73),
Dieterich Buxtehude, bij psalm 57, vers 8 ev.
Mein Herz ist bereit, Gott,
dass ich singe und lobe.
Wache auf, meine Ehre, wache auf.
Wohlauf, Psalter und Harfen wohlauf!
Früh will ich aufwachen.
Herr, ich will dir danken unter den
Völkern,
ich will dir lobsingen unter den Leuten.
Denn deine Gnade reichet so weit der
Himmel
ist und deine Wahrheit, so weit die
Wolken gehen.
Erhebe dich, Gott, über den Himmel
und deine Ehre über alle Welt.
Alleluia

Psalm 57:8-12 in de Nieuwe
Bijbelvertaling:
8
Mijn hart is gerust, o God,
mijn hart is gerust,
ik wil voor u zingen en spelen.
9
Ontwaak, mijn ziel, ontwaak
met harp en lier,
ik wil het morgenrood wekken.
10
U, Heer, zal ik loven onder de volken,
over u zingen voor alle naties.
11
Hemelhoog is uw liefde,
tot aan de wolken reikt uw trouw.
12
Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.
Halleluja.

LIED 23c, vers 5

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
Muziek Improvisatie slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
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DE TAFEL
NODIGING
LIED 276, vers 3
Tijdens dit lied worden brood en wijn binnengedragen.
Ook de kinderen komen terug in de kerk.
TAFELGEBED
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verhef uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

Tafelgebed (vervolg):
Voorganger:
Gezegend Gij, Eeuwige God,
om het licht van deze dag,
om lucht en water, brood en beker,
om de vreugde ons gegeven.
Gezegend Gij, Eeuwige God,
om die gast aan onze tafel,
Jezus Messias, onze weg door de dood,
onze weg naar het leven.
Zend uw Geest, kom in ons midden,
dat wij worden wie we kunnen zijn
mensen vol liefde en geestkracht,
met handen die gerechtigheid doen,
met voeten die gaan
op de weg van de vrede.
VREDEGROET
Voorganger:
Vrede zij met u allen!
Gemeente:
Vrede ook met u!
Voorganger:
Wensen wij elkaar de vrede van Christus…
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet!
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ONZE VADER (hand in hand):
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 de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
WOORDEN BIJ BROOD EN BEKER - afgesloten met:
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is
genoeg voor allen!
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Muziek Partita ‘Jesu meine Freude’ – J. G. Walther (1684-1748)
DANKGEBED
SLOTLIED 605
(staande)
‘De toekomst is al gaande…’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK Fuga BuxWV 163 Dieterich Buxtehude
waaronder de UITGANGSCOLLECTE, bestemd voor de kerkmuziek in de
Maranathakerk.
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Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje
koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 14 ma, 10-12 uur: Buurtkoffie.
Woe 14 ma, 18 uur: Gemeentemaaltijd. Intekenlijst hangt op het prikbord.
Woe 14 ma, 19.30 – 20 uur: Vesper
Do 15 maart ( en 22!), 20 uur: Leerhuis ‘Memento Mori’, ds, Axel Wicke.
Op vier donderdagavonden in maart hebben wij het in de Maranathakerk
over de dood. Preciezer, over de kunst om goed te sterven en over de vraag
waarom het eigenlijk belangrijk is, je al tijdens je leven over je dood na te
denken. Vanuit verschillende hoeken en perspectieven gaan wij het
levenseinde benaderen. Vanuit de geschiedenis en de theologie, vanuit de
kunst, de psychologie en ook (met een gast) vanuit het vak van
uitvaartverzorger. Tot slot wordt ook een poging van een antwoord op deze
vraag gewaagd: wat komt erna?
1 maart: Memento mori – voorbereiding op de dood in de christelijke traditie
– ds. Axel Wicke;
8 maart: Nieuwe en oude gebruiken en rituelen rond het levenseinde – ds.
Axel Wicke;
15 maart: de uitvaart, gezien door de ogen van een professional –
voorbereiding, praktische vragen en mogelijkheden. Gast: Rob Kerkhof,
Kerkhof uitvaartzorg;
22 maart: En wat komt erna? De christelijke hoop op het leven na de dood –
ds. Axel Wicke.
De avonden zijn van 20 tot 22 uur. Toegang gratis.
Leiding en informatie: ds. Axel Wicke, (070) 331 64 32.
E-mail: axel@betheldenhaag.nl.
Zo 18 maart, 10.30 uur: Dienst van de Schrift; ds. Axel Wicke.
Woe 21 maart, 20-22 uur: Lezing ‘Nederland is helemaal niet Calvinistisch.
Prof. Mirjam van Veen, VU Amsterdam.
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Zangers gezocht voor de Paaswake in de vroegte van de Paasmorgen.
In de Maranathakerk is elk jaar een paaswake. Dit jaar in de vroege morgen
van zondag 1 april (6.00 uur). In deze dienst willen we onder andere het lied
‘Groter dan ons hart’ zingen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Een
lied met voorzang, koorzang en gemeentezang. Voor de koorzang willen we
graag een gelegenheidskoor vormen. En dus zoeken we mensen die van
zingen houden. We gaan twee keer oefenen: op zaterdag 24 maart en op
zaterdag 31 maart om 13.00 uur in de Maranathakerk.
Aanmelden bij: me.nijveld@ziggo.nl of bij dejonglieuwe@hetnet.nl

