DE AGENDA
Vespers in de stille week. Op maandag 15, dinsdag 16 en
woensdag 17 april is er van 19.30 tot 20 uur vesper in de
kerk. Muziek, lied, lezing, stilte, gebed.
Woensdag 17, 14.30-16.30 uur. Jorina van Bergen vertelt
over haar verblijf op Lesbos, waar ze muziekles gaf aan
vluchteling-kinderen. Toegang vrij.
Donderdag 18, 19.30 uur. Dienst van Schrift en Tafel op
Witte Donderdag, met speciale aandacht voor en inbreng
van kinderen. Voorganger ds. Axel Wicke.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
14 april 2019, zesde zondag in de veertigdagentijd
Palm- en Passiezondag
voorganger: Thomas Kraan en ds. David Schiethart
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

Vrijdag 19, 19.30 uur. Dienst op Goede Vrijdag,
voorganger kerkelijk werker Sity Smedinga.
Zondag 21, Pasen, 06.00 uur. Paaswake, dienst van Schrift
en Tafel. Voorganger ds. IJjo Akkerman.
Zondag 21, Pasen, 08.00 uur. Feestelijk paasontbijt.
Intekenlijst in de hal.
Zondag 21, Pasen, 10.30 uur. Voorganger ds. Martine
Nijveld (in afwijking van wat in de wijkkrant staat). In deze
dienst wordt de doop bediend aan Ferdian, zoon van
Gertieme en Bert van Stam. Even vóór het begin zingen we
een paar paasliederen.
Samen gedichten lezen
Op de vierde donderdag van de maanden april en mei bent
u welkom om samen gedichten te lezen. Poëzie kan
woorden geven aan vreugde en verdriet, aan verlangen en
zorgen, aan onze kleine en grote vragen. En zo nodigt
samen gedichten lezen ook altijd uit tot gesprek. U hoeft
geen verstand van poëzie te hebben om aan te sluiten.
Wanneer: donderdagen 25 april en 23 mei
Waar: Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
Tijd: 20.00 uur
Opgeven bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 / 06 16
733 742.
NB: Nóg leuker is het om vóór het gedichten lezen aan te
sluiten bij de maaltijd in Bethel. Er kan vegetarisch gegeten
worden van 18.00 -19.30 uur, voor 5 euro. Opgeven bij
maaltijden@betheldenhaag.nl of 070 318 16 56.
Woensdag 24 april, 20 uur. ‘Het geheim van Rembrandt’.
Voordracht in het Rembrandtjaar door Jan Riemersma,
over de kracht van zijn bijbelse voorstellingen. Toegang 5
euro.
Zondag 28 april, 17-18 uur. Concert Musica Poëtica.
Toegang vrij.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Praeludium Psalm 24, Dick Sanderman (* 1956)

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
AANVANGSLIED Psalm 24, 2, 4, 5
‘Wie is de mens die op zal gaan?’
SMEEKGEBED
voorganger:
.......... zo roepen wij U aan:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
LIED 550 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’

DE SCHRIFT
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
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: www.maranathakerkdenhaag.nl

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.

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

LIED 562: 1
`Ik wil mij gaan vertroosten’

TOELICHTING

LEZING Lucas 23: 44 t/m 56

LEZING Lucas 19: 28-40 (NBV)

LIED 562: 2, 3

28

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar
29
Jeruzalem. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg
30
naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en
zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen
jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door
31
iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als
iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?”
moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’
32
De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen,
33
precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier
losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken
34
jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het
35
nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze
wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop
36
zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels
37
voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de
Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol
vreugde en met luide stem God te prijzen om alle
38
wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen:
‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de
Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’
39
Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus:
40
‘Meester, berisp uw leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik
zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het
uitschreeuwen.’

LIED 435: 1, 3 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’
MEDITATIE
LIED 160a
‘Die rechtens God gelijk’ (naar Filippenzen 2: 6-11).
Passieverhaal uit de Naardense Bijbelvertaling
LEZING Lucas 22: 1 t/m 16
LIED 567: 1 en 2, 3 en 4
‘Hij onthaalde ons aan tafel’
LEZING Lucas 22: 17 t/m 20

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
MUZIEK: 'Peppermint', uit 'Mixed Candy',
Bert van Stam
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
– de kinderen komen terug in de kerk –
SLOTLIED ‘O hoogt’ en diepte, looft nu God’
(Tekst: John Henry Newman, Liedboek voor de
kerken 1973, melodie Lied 870 Liedboek 2013)
1. O hoogt’ en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.
2. O wondre liefd’, o wijsheid Gods,
Toen zond’ ons ’t licht benam,
hebt Gij ’t verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.
5. Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,
6. In het verborgne van de hof,
aan ’t kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

LIED 567: 5 en 6, 7
LEZING Lucas 22: 21 t/m 46
LIED 570: 1, 2, 3 ‘Toen Jezus had gebeden’
LEZING Lucas 22: 47 t/m 65

7. O Hoogt’ en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.
WEGZENDING en ZEGEN

LIED 560: 1, 2, 3
‘Hij ging de weg zo eenzaam’
LEZING Lucas 22: 66 t/m 23: 12
LIED 561: 1, 2
`O liefde die verborgen zijt’
LEZING Lucas 23: 13 t/m 43

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
Gemeentezaal bij koffie/thee/limonade.

