VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 15 april 2018, ‘Misericordia Domini’
(Solidariteit van de ENE)
voorganger: ds. Derk Stegeman
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jan Kouwenberg
koster en kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK - Toccata, BWV 564a - 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
PSALM VAN DE ZONDAG 33: 6, 7
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
voorganger:

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
Christus ontferm U
allen:
CHRISTUS ONTFERM U
voorganger:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
allen:

LOFLIED 154b

Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN
(staande)

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.
de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
1e LEZING Micha 4, 1-7 [ NBV]
1 Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
2 machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander
volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
5 Laat andere volken hun eigen goden volgenwij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd.
6 Als die tijd gekomen is-spreekt de HEER
zal ik de kreupelen verzamelen,
de verstrooiden bijeenbrengen,
verenigen wie ik onheil heb gebracht.
7 De kreupelen zal ik sparen,
van de verdrevenen maak ik een groot volk,
en op de Sion zal de HEER hun koning zijn,
van nu tot in eeuwigheid.
LIED 447:1013
2e LEZING Johannes 21, 15-24 [Naardense Bijbel]
15 Wanneer ze dan
het morgenmaal gehouden hebben
zegt Jezus tot Simon Petrus:
Simon-van-Johannes, heb je mij lief,
méér dan zij?
Hij zegt tot hem: ja Heer,
u wéét dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes!

16 Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem:
Simon-van-Johannes, heb je mij lief?en hij zegt tot hem: já Heer,
u weet dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem: hoed mijn schaapjes!
17 Ten derden male zegt hij tot hem:
Simon-van-Johannes, ben je mijn vriend?
Petrus wordt bedroefd, omdat hij
ten derden male tot hem zegt
‘ben je mijn vriend?’,
en hij zegt tot hem: Heer,
ú weet alles,
ú kent mij toch als uw vriend?
Jezus zegt tot hem:
weid mijn schaapjes!(-)
18 vast en zeker is het, zeg ik je:
toen je jonger was omgordde je jezelf
en ging je waar je wilde;
wanneer je oud wordt
zul je je handen uitstrekken
en een ander zal je omgorden en
brengen waar je niet wilt!
19 Daarmee zegt hij in tekentaal
met wat voor dood
hij God verheerlijken zal.
Als hij dat gezegd heeft
zegt hij tot hem:
volg mij!
20 Als Petrus zich omkeert
neemt hij waar dat de leerling
welke Jezus het meest heeft liefgehad
hem volgt,hij die ook bij de maaltijd
tegen zijn borst leunde
en zei
‘heer, wie is het die u overlevert?’
21 Als hij hém dan ziet
zegt Petrus tot Jezus:
Heer, en wat zal híj?
22 Jezus zegt tot hem:
indien ik wil dat hij blijft
totdat ik kom,
is dat iets tegen jou?voor jóu geldt: volg mij!
23 Als dit woord dan aankomt bij de broeders
denken ze
dat die leerling niet zal sterven; maar Jezus heeft niet tot hem gezegd
dat hij niet zal sterven,
nee
‘indien ik wil dat hij in leven blijft
totdat ik kom,
is dat iets tegen jóu?’
24 Hij is de leerling die van dit alles getuigt
en dit alles heeft beschreven,
en we weten dat zijn getuigenis waar is.

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 649

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek
Adagio - Grave, BWV 564b - J.S. Bach
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
1uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
1en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.
SLOTLIED 650
WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen: AMEN
MUZIEK Fuga, BWV 564c - J.S. Bach
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Zo 15 apr., 16 uur: Meditatieve wandeling
Een wandeling anders dan anders, met stilte, een tekst
of vraag om over na te denken, een goed gesprek. We
lopen een deel van de wandeling in tweetallen, zodat
mensen het eigen tempo kunnen bepalen.
Dit keer starten bij de Bergkerk. Daar sluiten we ook
weer af - met koffie en thee.
Opgave: me.nijveld@ziggo.nl

Vakantie
Ds. Martine Nijveld heeft vakantie van 16 t/m 29
april. Indien nodig nemen de collega’s waar.

Zo 15 apr, 17 uur: Concert Musica Poëtica onder leiding
van Jörn Boysen. Werken van bekende componisten
voor clavichord, klavecimbel en orgel.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Woe 18 apr, 10-12 uur: Buurtkoffie
Woe 18 apr, 14.30-16.30 uur: ‘De Joden van Parnassia’.
Een middag over een vergeten hoofdstuk van de Haagse
oorlogsgeschiedenis. Inleider is Corien Glaudemans
(Stichting Joods Erfgoed Den Haag en Haags
Gemeentearchief). Onderwerp is de tragedie van de
250 Joodse bewoners (patiënten en onderduikers) die
in de Tweede Wereldoorlog in de Haagse klinieken
Bloemendaal en Rosenburg woonden (thans Parnassia).
Voor hen is eind 2017 een herdenkingsmonument
opgericht. Na de voordracht van mevrouw Glaudemans
is er gelegenheid tot gesprek en gedachtenwisseling.
Toegang gratis, bij de uitgang collecte voor de
onkosten.
Zo 22 apr, 10.30 uur, Dienst van de Schrif, ds. Olivier
Elseman.
Woe 25 april, 20-22 uur: Thema-avond met Janneke
Stegeman: ‘Alles moet anders’.
Een avond met Janneke Stegeman, voormalig ‘theoloog
des vaderlands’. Zij doet een oproep aan witte
Nederlanders met een christelijke achtergrond om in
verzet te komen en hun stem te laten horen.
Christelijke theologie was en is volgens haar de
drijvende kracht achter ‘wit racisme’ en achter de
ideologie van kolonialisme en slavernij. Ze pleit voor
een bijzondere vorm van bevrijdingstheologie: niet om
macht te veroveren, zoals vrouwen, Latijns-Amerikanen
en Afro-Amerikanen in praktijk brengen, maar om
macht en privileges op te geven. Stegeman wil af van de
dominantie van ‘wit, mannelijk, heteroseksueel, cisgender’ in geloof en kerk. Haar bevrijdingstheologie
heeft volgens haar geen ‘omgekeerd racisme’ of
culturele zelfhaat tot doel, maar wil uiteindelijk alle
mensen bevrijden. Maar om zo ver te komen is soms
polarisatie onvermijdelijk. Haar opvattingen heeft ze
onlangs gepubliceerd in het essay ‘Alles moet anders’.
Na haar voordracht is er ruime gelegenheid met haar in
debat te gaan.

elke week weer

