VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 20 mei 2018

Pinksteren
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
koster: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Jorina van Bergen
voorbede: Govert Lakerveld
kindernevendienst: Lizette de Koning

DIENST van SCHRIFT en TAFEL

SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger: .......... zo roepen wij:
Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN
LOFLIED (staande): 683
’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest
Moment met de kinderen
- de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst -

DE SCHRIFT
Bij deze dienst
Vandaag vieren we het Pinksterfeest: vijftigste dag van Pasen,
feest van de Geest, van opstaan en leven in de geest van Jezus.
Vanaf Pasen hebben we in diverse zondagse diensten gelezen uit
het bijbelboek Genesis, en wel uit de eerste elf hoofdstukken.
Verhalen over mens en medemens zijn, over samenleven op de
aarde. Vandaag horen we Genesis 11 – naast het bekende
pinksterverhaal uit Handelingen 2. En gaat het over
spraakverwarring én over elkaar verstaan. Wat weer doet
denken aan ons jaarthema ‘Leven met verschil’.
We zingen o.a. lied 694. Eerst samen en later in de dienst in
canon. Samen zingen én door elkaar heen: eenheid in
verscheidenheid.
Het Amen na de zegen is vandaag een vrolijk gezongen Amen,
een amen in feestgewaad!

IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
MUZIEK Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667
J.S. Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
ouderling:
allen:
ouderling:
allen:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Wek onze geest, opdat wij horen
WEK ONS TOT LEVEN, HIER EN NU

PSALM 68, vers 7

LIED 694 (niet in canon)
‘Dat wij volstromen met levensadem…’
Lezing: Handelingen 2: 1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
21Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij
elkaar.2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel
vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals
hun door de Geest werd ingegeven.
5
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid
weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen
in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die
daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze
eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit
Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving
van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier
gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en
Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over
Gods grote daden.’

LIED: ‘Dit is de dag…’, vers 1, 2 en 4
(uit: Zangen van zoeken en zien, lied 736; tekst: Sytze de
Vries; melodie: lied 204 uit het Liedboek)
Dit is de dag, dit is het uur
dat liefde oplaait als een vuur
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag door God beloofd!

Dit is de dag dat welgeteld
de oogst van Pasen allen geldt.
Gods eersteling is opgestaan
en raakt ons met zijn zegen aan.
Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.
Lezing: Genesis 11: 1-9 (uit de Amsterdamse ‘Vertaling om
voor te lezen’)
De gehele aarde was één van spraak
de woorden waren enerlei.
Toen zij opbraken naar het oosten
vonden zij een vallei in het land Sinear
en zij woonden daar.
Zij zeiden, ieder tot zijn naaste:
Kom op
laten wij tichels tichelen
en ze met brand branden.
De tichelsteen was hun tot bouwsteen
en het leem was hun tot lijm.
Zij zeiden:
Kom op
laten wij ons een stad bouwen
en een toren met zijn top in de hemel
en laten wij ons een naam maken
anders worden we verstrooid
over het aangezicht van heel de aarde.
En de HEER daalde af
om de stad en de toren te zien
die de kinderen van de mens bouwden.
De HEER zei:
Zie, één volk
en één spraak voor allen
dit is wat zij beginnen te doen.
Welnu
niets zal voor hen onbereikbaar zijn
van al wat zij van zins zijn te doen.
Kom op
laat ons afdalen
en daar hun spraak vermengen,
zodat zij niet meer horen
ieder de spraak van zijn naaste.
De HEER verstrooide hen vandaar
over de gehele aarde.
Zij hielden op de stad te bouwen.
Daarom noemt men haar Babel, ‘Mengelmoes’
want daar heeft de HEER vermengd
de spraak van de gehele aarde
vandaar verstrooide de HEER hen
over de gehele aarde.

Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.
UITLEG en VERKONDIGING
LIED 695
‘Heer, raak mij aan met uw adem…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
Muziek: improvisatie
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL
NODIGING
LIED 694 (nu wel in canon – in twee groepen)
‘Dat wij volstromen met levensadem…’
De tafel wordt klaargemaakt.
De kinderen komen terug in de kerk.
TAFELGEBED
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

Gezegend Gij, Eeuwige God,
om die Ene ons voorgegaan,
Jezus Messias, brekend en delend,
mens onder de mensen.
Zend uw Geest, kom in ons midden,
dat wij worden wie we kunnen zijn:
mensen vol geestkracht,
met oren die de ander horen,
met ogen om elkaar te zien,
met handen die goed doen,
met voeten die gaan
naar een wereld van samen.

LIED: ‘Dit is de dag…’, vers 5 en 7
Dit is de dag dat onze mond
niet sprakeloos meer is, verstomd,
maar weet heeft van het hoogste Woord.
Het wordt in ieders taal gehoord.

Danken wij de goede God!
Wij willen leven voor de Eeuwige!
Gezegend Gij, Eeuwige God,
om deze dag van zingen:
van liefde hemelhoog en
barmhartigheid zo wijd als de wereld.

VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:

Vrede zij met u allen!
Vrede ook met u!

Voorganger:
Wensen wij elkaar de vrede van Christus…
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet!
WE VORMEN EEN GROTE KRING en bidden hand in hand
het 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 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
Wij geven brood en beker aan elkaar door in de kring
– Muziek Bewerking Lied 360 (Veni Creator Spiritus) –
SLOTTEKST: KIES VOOR HET VERSCHIL
(vrij naar een tekst uit BeeldSpraak,
de bijbel naverteld voor jonge mensen)
SLOTLIED (staande): 686
‘De Geest des Heren heeft…’
WEGZENDING en ZEGEN
allen (uit 340 b): Amen

MUZIEK Choral-Improvisation “Nun danket alle Gott”
(Marche Triomphale) Op. 65/59, Sigfrid Karg-Elert (18771933)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Za 26 mei, 15 uur: Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis Bethel.
Thema: ‘Ook de slak bereikte de ark van Noach: hoe blijf je
mens in de eeuw van de snelheid?’ Info: Margriet den Heijer
(070 36 06 707; margriet@betheldenhaag.nl).
Zo 27 mei, 10.30 uur: dienst van de Schrift, ds. Olivier Elseman
Zo 27 mei, 17 – 18 uur: Concert voor vierhandig piano.
Karin Kuijper en Janine de Leeuw spelen werken van Bach,
Gerswin en Bizet. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Zo 3 juni, 10.30 uur: Buurt en kerk-dienst, Maranathakerk.
In deze gezamenlijke dienst sluiten we ons jaarthema ‘Leven
met verschil’ af. Het accent ligt op de verscheidenheid in
geloven. Een aantal mensen uit Bergkerk, Maranathakerk en
Bethel werkt mee. De dienst wordt geleid door diaconaal
opbouwwerker Klaas Bruins en ds. Martine Nijveld.
Job: leerhuis op twee dinsdagavonden
In de maand juni staat het bijbelboek Job op het leesrooster
(als alternatief). We gaan per dienst bezien of we daar
aandacht aan besteden. Wie zich ook buiten de dienst om in
dit boek wil verdiepen, is van harte welkom bij de twee
leerhuisavonden over Job: op dinsdag 5 en 12 juni, om 20.00
uur in de Bergkerk. Opgeven? Graag! Dan kan bij:
me.nijveld@ziggo.nl; 070 779 07 24 Martine Nijveld
Na de dienst start in de Voorhof de verkoop van de loten voor
de jaarlijkse bazaar. Prijs per lot € 2, per boekje van vijf € 10.

