VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
18 maart 2018, 5e zondag in de Veertigdagen
Judica – verschaf mij recht, God
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Nell de Vries
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen

MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –
LEZING uit het 1e Testament: Jeremia 31:31-34 (NBV)
31 De dag zal komen-spreekt de HEER dat ik met het
volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond
sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun
voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen
uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond
verbroken, hoewel ze mij toebehoorden-spreekt de
HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst
met Israël zal sluiten-spreekt de HEER: Ik zal mijn wet
in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.
Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal
elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de
woorden: “Leer de HEER kennen, ”want iedereen, van
groot tot klein, kent mij dan al-spreekt de HEER. Ik zal
hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat
ze hebben misdaan.

VERWELKOMING en CALENDARIUM
SCHRIFTLIED: 316:1+3+4
MUZIEK: ‘O Mensch, bewein dein Sünde gross’
J. S. Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN: Psalm 43: 1, 3, 4 en 5
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
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

LEZING uit het 2e Testament: Johannes 12:20-26 (NBV)
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest
gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar
Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze
Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen
Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus.
23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik
verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij
sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft
verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat,
behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient
moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn,
en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
LOFZANG

KYRIE LIED: 547

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.

OVERWEGING
ZINGEN: 625

muziek: Arie Eikelboom

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
waaronder orgelmuziek: Improvisatie slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
SLOTLIED: 904

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN

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

Expositie over de geschiedenis van de Haagse Diaconie.
In de veertigdagentijd zal in onze wijk een expositie over
de geschiedenis van de Haagse Diaconie te bezichtigen
zijn. Van van 7 tot met 25 maart in de Bergkerk en van
26 maart tot met 2 april in de Maranathakerk.

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

MUZIEK: Praeludium en Fuga in a.
Anonymous (18de eeuw)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 14 ma, 19.30 – 20 uur: Vesper
Woe 21 maart, 20-22 uur: Lezing ‘Nederland is
helemaal niet Calvinistisch.
Prof. Mirjam van Veen, VU Amsterdam.
Do 22 ma, 20 uur: Leerhuis ‘Memento Mori’.
En wat komt erna? De christelijke hoop op het leven na
de dood – ds. Axel Wicke.
Za 24 ma, 15 uur: Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis
Bethel. Thema: MANTELZORG: voor wie zorg jij en wie
zorgt voor jou? Informatie: Margriet den Heijer (070 36
06 707; margriet@betheldenhaag.nl) of ds. Martine
Nijveld.
Zo 25 ma, 10.30 uur: Dienst van de Schrift –
Palmpasen.
We horen het verhaal van de intocht in Jeruzalem. De
kinderen maken – in onze beide kerken – op deze
zondag tijdens de kindernevendienst palmpaasstokken.
Ma 26 – Za 31 maart: STILLE WEEK, met vespers op ma,
di en woe van 19.30- 20 uur/ vieringen op Witte
donderdag en Goede vrijdag van 19.30- 20.30 uur
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

