VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK

MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de
nevendienst –

e

zondag 17 maart 2019 2 Veertigdagentijd ‘Reminiscere’
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jorina van Bergen
voorbeden: Johanna Reinsma
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde
cantates: Musica Poetica o.l.v. Jörn Boysen
sopraan: Iris Bouman
alt: Minho Jeong
tenor: André Perez
bas: João Paixão

DIENST van SCHRIFT en CANTATE
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Voluntary in D minor – Henry Purcell (1659-1695)

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: 210 ‘God van hemel, zee en aarde’
SMEEKGEBED voor de nood van de 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
ZINGEN: 543 ‘Gij zijt in glans verschenen’

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. AMEN

1e LEZING Exodus 34: 27-35 (NBV)
27De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want
op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een
verbond.’ 28Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar
bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst
van het verbond, de tien geboden, op de platen.
29Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond
bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de
HEER had gesproken. 30Toen Aäron en de andere Israëlieten de
glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te
gaan, 31maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van
het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32Daarna
kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te
houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had.
33Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een
doek. 34Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om
met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar
buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem
opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna
bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de
HEER ging spreken.

CANTATE: ‘The Lord is my light and my salvation’
Psalm 27: 1, 3-6 William Boyce (1711-1779)
The Lord is my light and my
salvation
whom then shall I fear?
The Lord is the strength of my life
of whom then shall I be afraid?
Tho’ an host of men were laid
against me,
yet shall not my heart be afraid
And tho’ there rose up war against
me,
yet will I put my trust in him
One thing have I desir’d of the
Lord, which I will require:
ev’n that I may dwell in the house
of the Lord all the days of my life,
to behold the fair beauty of the
Lord, and to visit his temple.
For in the time of trouble he shall
hide me in his tabernacle,
yea, in the secret place of his
dwelling shall he hide me
and set me upon a rock of stone
And now shall he lift up mine head
above mine enemies round about
me.
Therefore will I sing and speak
praises unto the Lord.

De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn?
3Al legert zich een leger tegen mij,
mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij,
nochtans blijf ik vertrouwen.
4Eén ding heb ik van
de Here gevraagd,
dit zoek ik:
te verblijven in het huis des Heren
al de dagen van mijn leven,
vijanden rondom mij;
daarom wil ik in zijn om de
liefelijkheid des Heren te
aanschouwen,
en om te onderzoeken in zijn
tempel.
5Want Hij bergt mij in zijn hut
ten dage des kwaads,
Hij verbergt mij in het verborgene
van zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
6En nu heft mijn hoofd zich op
boven mijn tent offeren offers met
geschal,
ik wil zingen, ja psalmzingen
de Here.

2E LEZING Lucas 9 :28-36 (NBV)
28Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met
Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29Terwijl
hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en
werd zijn kleding stralend wit. 30Opeens stonden er twee
mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31die in
hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het
levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.
32Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen;
toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en
de twee mannen die bij hem stonden. 33Toen de mannen zich

van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester,
het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een
voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat
hij zei. 34Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk
aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang
toen de wolk hen omhulde. 35Er klonk een stem uit de wolk, die
zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’
36Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze
zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand
wat ze hadden gezien.

Na afloop is er gelegenheid elkaaar te ontmoeten bij
koffie/thee/limonade in de Gemeentezaal.

Om cantatediensten ook in de toekomst mogelijk te
maken, is uw financiële steun zeer welkom.
U kunt desgewenst een gift overmaken op
rekeningnummer NL21 INGB 0000 5830 00 t.n.v.
PGG Maranathakerk, o.v.v. ‘Kerkmuziek’.

ZINGEN 339 d

DE AGENDA

OVERWEGING
CANTATE: ‘Thy word is a lantern’
Psalm 119: 105-108, 110-111, Henry Purcell
Thy word is a lantern unto my
feet:
and a light unto my paths.
I have sworn and am steadfastly
purposed:
to keep thy righteous judgements.
I am troubled above measure:
quicken me, O Lord, according to
thy word.
Let the free will off’rings of my
mouth please thee, o Lord, and
teach me thy judgments
The ungodly have laid a snare for
me:
but yet I swerved not from thy
commandments.
Thy testimonies have I claimed as
mine heritage for ever:
and why? they are the very joy of
my heart.
Hallelujah

105Uw woord is een lamp voor
mijn voet
en een licht op mijn pad.
106Ik heb gezworen, en ik zal het
gestand doen,
dat ik uw rechtvaardige
verordeningen zal onderhouden.
107Ik ben al te zeer verdrukt,
o Here, maak mij levend naar uw
woord.
108Heb welbehagen, Here, in de
vrijwillige offers van mijn mond,
en leer mij uw verordeningen.
110Goddelozen leggen mij een
strik,
maar van uw bevelen dwaal ik niet
af.
111Uw getuigenissen heb ik voor
altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns
harten.

DE GEBEDEN EN GAVEN

Woe 20 maart, 19.30-20.00 uur. Vesper in de veertigdagentijd. Tot
de week van Pasen elke woensdagavond een moment van muziek,
gebed, lied, bijbellezing, stilte.
Wo 20 maart, 14.30-16.30 uur. Middag over Haagse
kerkarchitectuur na 1945, met nadruk op historie Maranathakerk.
Voordracht door Jan Goossensen. Toegang vrij.
Zo 24 maart, 10.30 uur. Ds. Derk Stegeman, Den Haag (Stek).
Zo 24 maart, 17-18 uur. Concert Haags Kleinkoor o.l.v. Hans
Jansen, passiemuziek uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Toegang vrij, collecte.
Wo 27 maart, 20-22 uur: ‘Jodenmoord voor pubers verklaard’.
Lezing door Stefan Kras, docent geschiedenis op een middelbare
school voor islamitisch onderwijs in Rotterdam. Aansluitend
gesprek. Toegang 5 euro.
Excursie. Met een groep belangstellenden gaan we zondagmiddag
31 maart naar de kerkelijke pioniersplek ‘Geloven in Moerwijk’. In
de Marcustuin (Marcuskerk, Jan Luykenlaan) wordt een
pizzafeestgehouden. We zijn welkom van 15 tot 18.30 uur. Info:
www.geloveninmoerwijk.nl. Opgave (verplicht):
Permanent: kist voor de voedselbank staat in de hal.

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken:
.... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN waaronder MUZIEK
Uit 'Twelve Short Preludes': Angel's Song (Gibbons
Song 34) – Alan Gray (1855-1935)
SLOTLIED: 984 ‘Gezegend die de wereld schept’
(staande)
WEGZENDING en ZEGEN
ZINGEN:

SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
www.maranathakerkdenhaag.nl
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw
interesse op een andere manier tonen? De
ambtsdragers van vanochtend staan u bij de koffie
graag te woord.
Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

