VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
25 maart 2018, 6e zondag in de Veertigdagen
Palmpasen
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
koster: Marian van Duijvenvoorde
kindernevendienst: Marleen van Loenen
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jan Kouwenberg

DIENST van de SCHRIFT

Bij deze dienst
Vandaag vieren we Palmpasenn.
De kinderen maken in de kindernevendienst
palmpaasstokken
en komen aan het eind van de dienst in optocht binnen.
Ons eerste lied vanmorgen is lied 438.
Dit lied staat in ons liedboek in de rubriek ‘Adventstijd’,
maar kan ook met Palmpasen gezongen worden:
het zingt van een koning op een ezel,
die zonder pracht en praal onze wereld binnenkomt.

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK: Praeludium en fuga.
1798)

William Selby (1738-

DE VOORBEREIDING

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: wat zit er in de zorgkoffer?
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

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
LIED 438
‘God lof! Nu is gekomen…’
SMEEKGEBED, gevolgd door
het kinderlied ‘Kijk eens om je heen…’

PSALMLEZING: 118, 1-9 (Naardense bijbel)
1. Dankt de Ene want hij is goed:
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
2. Zegge toch Israël na:
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
3. Zegge toch het huis van Aäron het na:
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
4. Zeggen toch wie de Ene vrezen het na:
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
5. Vanuit de benauwing riep ik de Ene,
de Ene gaf mij antwoord, ook ruimte.
6. De Ene is met mij, ik vrees niet!wat zal een mens mij doen!

7. De Ene is met mij, is bij mijn helpers,
en ik,
ik kan mijn haters aanzien!
8. Beter is het
toevlucht te zoeken bij de Ene,
dan veiligheid
bij de mensen!
9. Beter
toevlucht gezocht bij de Ene
dan veiligheid
bij voornamen!
LIED 552, vers 1. ‘Dit is een dag van zingen…’
PSALMLEZING: 118: 20-26
20. Dit is de poort naar de Ene,
rechtvaardigen
komen daardoor naar binnen!
21. Ik breng u dank, want u gaf mij antwoord,
u werd mij
tot redding!
22. De steen die de bouwers verachtten
is geworden
tot hoofd van een hoek.
23. Zij werd dat vanwege de Ene,
zij is een wonder in onze ogen.
24. Dit is de dag die de Ene gemaakt heeft,
laat ons juichen, verheugd zijn om hem!
25. Ach Ene, breng toch redding,
ach Ene,
laat het toch gelukken!
26. Gezegend die komt
in de naam van de Ene,
wij zegenen u
vanuit het huis van de Ene!
LIED 552, vers 2. ‘Zijn intocht werd tot teken…’
LEZING uit het Evangelie: Marcus 11:1-11 (NBV 2004)
1 Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren
van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij
twee van zijn leerlingen vooruit.
2 Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt.
Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een
ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit
door iemand bereden is; maak het los en breng het
hier.
3 En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen,
zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen
weer terugsturen.”’ 4 Ze gingen op weg en vonden een
veulen dat buiten op straat bij een deur was
vastgebonden en ze maakten het los. 5 Er stonden een
paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat
veulen los?’ 6 Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen
te zeggen en de mensen lieten hen begaan.
7 Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun

mantels op het dier en hij ging erop zitten. 8 Velen
spreidden hun mantels uit op de weg, anderen
spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld
afhakten. 9 Allen die voor hem uit liepen of achter
hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
10 Gezegend het komende koninkrijk van onze
vader David.
Hosanna in de hemel!’
11 Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat
hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want
het was al laat geworden – met de twaalf terug naar
Betanië.
LIED 552, vers 3. ‘Dit is een dag van zegen…’
PREEK
LIED 826
‘O Christus, woord der eeuwigheid…’

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!
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.

OPTOCHT
De kinderen komen de kerk in met hun
palmpaasstokken.
In optocht gaan ze door de kerk.
Daarbij zingen we LIED 551
‘Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij…’

WE GAAN DE STILLE WEEK IN
SLOTWOORD
SLOTLIED: ‘Wij die met eigen ogen’, vers 1 en 3.
(Tussentijds 217; tekst: Huub Oosterhuis;)

DE AGENDA
26, 27 en 28 ma, 19.30 -20 uur: Vespers
Do 29 ma, 19.30 – 20.30 uur: Witte Donderdag,
viering van Schrift en Tafel met speciale rol voor
de kinderen; ds. Martine Nijveld.
Vrij 30 ma, 19.30-20.30 uur: Goede Vrijdag; ds.
Axel Wicke.
Za 31 ma, 19.30 – 20.30 uur: een meditatieve
paaswake met veel gezangen uit Taizé (Bethel)
Zo 1 april, 6 – 7.30 uur: Paaswake, ds. Martine
Nijveld.

3. Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.
ZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK : Allegro. Thomas Arne (1710-1778)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Zo 1 april, 10.30 uur: Paasmorgen, Dienst van de
Schrift, ds. Axel Wicke.
Zo 8 april, 10.30 uur: Beloken Pasen, 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.
Zo 1 april, 8 uur: Paasontbijt; intekenlijst hangt
op het bord in de hal.

