VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak.

Zondag 22 april 2018 - 4e van Pasen: Jubilate

voorganger: ds. Olivier Elseman
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Pastorella, BWV 590, deel I, J.S. Bach (16851750)

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 100 ‘Juich Gode toe…’
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:

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

LOFLIED 984 ‘Gezegend die de wereld schept’ (staande)

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 GENESIS 4: 1-16 [AMSTERDAMSE VERTALING]
1
De mens bekende Eva, zijn vrouw.
Zij werd zwanger en baarde Kain , zij zei:
Voortgebracht heb ik een man, met de HEER.
2
Zij ging voort met baren: zijn broeder Abel.
Abel werd herder van kleinvee,
Kain werd bewerker van de akker.
3
Na verloop van dagen gebeurde het,
dat Kain van de vrucht van de akker een gave bracht aan
de HEER. 4 En Abel, ook hij bracht er één van de
eerstelingen van zijn kleinvee, van hun vetdelen.
De HEER keek naar Abel en zijn gave
5
naar Kain en zijn gave keek hij niet.
Toen werd Kain zeer toornig en boog zijn aangezicht neer
6
De HEER zei tot Kain: Waarom ben je toornig?
Waarom is je aangezicht neergebogen?
7
Is het niet zo: als je goed doet, hef het op;
Als je niet goed doet, lig je aan de deur van de zonde.
Op jou is hij (Abel) gericht en jij zult over hem (Abel)
heersen.
8
En Kain sprak tot Abel zijn broeder……
Toen zij op het veld waren, gebeurde het:
Kain stond op tegen Abel, zijn broeder, en doodde hem.
9
De HEER zei tot Kain: Waar is Abel, je broeder?
Hij zei: Weet ik niet. Ben ik mijn broeders hoeder?
10
Hij zei: Wat heb je gedaan! Hoor het bloed van je broeder
schreeuwt tot mij vanuit de akker!
11
En nu, vervloekt ben jij vanuit de akker, die zijn
mond opensperde om het bloed van je broeder te
ontvangen uit je hand. 12 Al bewerk je de akker, hij zal niet
voortgaan aan jou zijn vermogen te geven.
Dwalend en dolend zul je zijn op de aarde.
13
Kain zei tot de HEER: Te groot om te dragen is mijn
schuld. 14 Zie jij verdrijft mij vandaag van het aangezicht
van de akker, voor jouw aangezicht moet ik mij verbergen.
Ik zal dwalend en dolend zijn op aarde.
Het zal geschieden, dat wie mij maar vindt, mij zal doden
15
De HEER zei tot hem: Welnu, wie ook maar Kain doodt,
hem zal het zevenvoudig worden gewroken.
En de HEER stelde aan Kain een teken,
dat niet, wie hem maar vond, hem zou neerslaan.

16

En Kain trok uit, weg van het aangezicht van de HEER,
En hij woonde in het land Nod, ‘Doling’, ten Oosten van
Eden.
ZINGEN 859 ‘Schuldig staan wij voor U, HEER…’
2e LEZING Johannes 10: 11-16
11.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn
leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf
ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de
schapen uiteen. 13 De man is een huurling en de schapen
kunnen hem niet schelen. 14. Ik ben de goede herder. Ik ken
mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15. Zoals de
Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor
de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die
niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden,
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde
zijn, met één herder.
LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

MUZIEK Improvisatie
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 25 apr, 10-12 uur: Buurtkoffie
Woe 25 apr, 20-22 uur: Thema-avond ‘Alles moet anders’,
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. € 5
Za 28 apr, 15 uur: Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis Bethel.
Thema: HUISHOUDEN vroeger en nu. Info: Margriet den Heijer
(36 06 707; margriet@betheldenhaag.nl)
Zo 29 apr, 10.30 uur: Dienst van de Schrift, mevrouw Sity
Smedinga.
Zo 6 mei, 16-18 uur: interreligieuze wandeling. Start bij de H.
Familiekerk, wandelen naar de Anware Mustafa moskee aan
de Herschelstraat, ontmoeting/gesprek met mensen van de
moskee; waarna retour H. Familiekerk met koffie/thee en
nagesprek. Aanmeldenbij: ds. Martine Nijveld, me.nijveld@
ziggo.nl of pastor Duncan Wielzen, dr.wielzen@p4ev.nl

Vakantie
Ds. Martine Nijveld heeft vakantie van 16 t/m 29 april.
Indien nodig nemen de collega’s waar.
SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 974: 1, 2, 5. ‘Maak ons uw liefde, God…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek
Pastorella, BWV 590, deel III, J. S. Bach
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 418. ‘God schenk ons de kracht…’
WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen: AMEN

