VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 21 april 2019

Paasmorgen
In deze dienst wordt de doop bediend aan
Ferdian, zoon van Gertieme en Bert van Stam-Fahner

voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
met medewerking van paasgelegenheidskoor o.l.v.
Jorina van Bergen
koster: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Lizette de Koning
Bij deze liturgie hebt u ook een liedboek nodig

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN op tafel met het licht
van de nieuwe paaskaars
Lied 216 ‘Dit is een morgen’
Paasgroet en lofzegging (staande)
voorganger:
De Heer is opgestaan!
allen:
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
HALLELUJA!
ouderling:
De Heer is opgestaan! Halleluja!
allen:
LAAT ONS VAN HARTE ZINGEN
EN BLIJ ZIJN!
voorganger:
Deze dag
staat ons voor ogen
die mens onder de mensen,
Jezus van Nazaret,
die onze lotgevallen deelt en
zich ons lijden aantrekt.
Zijn opstanding vieren wij
als een belofte voor ieder;
zijn opstanding zullen wij
blijven uitroepen
over al wat adem heeft.
ouderling:
Gij, bron van licht en leven,
laat het licht in ons midden ontstoken
nooit meer doven.
voorganger:
Dat wij leven ontvankelijk en aanstekelijk,
opstandig en opgewekt.
ouderling:
allen:

Wek onze geest, opdat wij horen!
WEK ONS TOT LEVEN, HIER EN NU!

Al voor de dienst zingen we enkele paasliederen
Paasjubel (staande): Lied 634 ‘U zij de glorie’
Lied 630 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’
‘Prijs de dag dat Hij verrees’ (op de wijs van lied 624 uit
het liedboek; tekst: Sytze de Vries, Liefste lied van overzee,
deel 2, lied 47), vers 1, 3, 4 en 5
Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’
Tijdens het zingen van dit lied dragen de doopouders
de dopeling de kerk in

DE DOOP
Inleidende woorden op de doop en presentatie
van de dopeling
Doopgebed
Lied 348, vers 1, 2 en 5 ‘Heer van uw kerk’
– alle kinderen zijn welkom rond de doopvont –

DIENST van SCHRIFT en DOOP
Bediening van de doop aan:

Ferdian Christiaan Cornelis van Stam
Welkom en Calendarium

Zegenwens voor Ferdian

Paasmuziek Allegro uit Concerto del Signor Vivaldi in b,
J. G. Walther (1684-1748)

Belofte van de ouders, Gertieme en Bert
Willen jullie Ferdian ontvangen
als een kind van God
en beloven jullie hem

DE VOORBEREIDING

met liefde en zorg te omringen?
Willen jullie hem de verhalen vertellen
van God en mensen
en beloven jullie hem op te voeden
in de geest van het evangelie van Jezus Christus?
Willen jullie hem voorgaan
op de weg naar die nieuwe wereld,
waar brood en liefde is – genoeg voor allen?
Aansteken van de doopkaars
Verwelkoming door de gemeente (staande):
voorganger:
Gemeente, wilt u Ferdian welkom heten
in ons midden,
wilt u hem dragen in uw gebeden,
wilt u een thuis voor hem zijn,
een plek waar hij veilig is,
waar hij samen met anderen kan zoeken
naar wat goed is en leven dient.
allen: Welkom, Ferdian!
Kind van God en kind van mensen.
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden!
Lied 363 (staande) ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’
- de gemeente gaat weer zitten en de kinderen
gaan met het LICHT naar de nevendienst -

DE SCHRIFT
Tekst en lied - bij horen en gehoor geven:
voorganger:
Stem die leven wint op dood,
onze angst ontzet,
broosheid kleedt in pracht,
roep ons, raak ons, spreek ons aan.
Stem die alle steilte slecht,
de hoogste ceders breekt,
vuur uit hardsteen slaat,
roep ons, raak ons, spreek ons aan.
Stem die door woestijnen trekt,
dringt door merg en been,
onze ziel genaakt,
roep ons, raak ons, spreek ons aan.

Uitleg en verkondiging
Lied 635 ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
Koor: vers 1, 4 en 7
Allen: vers 2, 3, 5, 6 en 8

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
Muziek Adagio uit Concerto del Signor Vivaldi,
J.G. Walther
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
Adem van God, vernieuw ons bestaan
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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.

– De kinderen komen terug in de kerk –
Lied 642, vers 1, 2 en 8
(staande)
‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’
ZENDING EN ZEGEN,
beaamd door lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
SLOTMUZIEK
Allegro uit Concerto del Signor Vivaldi, J.G. Walther
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

(tekst: Kees Waaijman)

allen:

lied 331 (2x)
(tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Tom Löwenthal)

Als eerste lezing horen wij een vrije vertolking
van Psalm 98:
Het koor zingt lied 98c ‘Bergen kunnen het’

Na afloop van de dienst kunt u elkaar in de Gemeentezaal
ontmoeten bij koffie/thee/limonade..
Er is een traktatie van de doopouders!
En voor wie van ver komen, zijn er ook broodjes.

DE AGENDA

Evangelielezing: Lukas 24:1-12 2
LOFZANG: 339d

Samen gedichten lezen. Op donderdag 25 april bent u welkom
om samen gedichten te lezen. Dit keer gedichten rond diverse

paasthema’s. Waar: Bethel, Th. Schwenckestraat 28/30.
Tijd: 20.00 uur
Opgeven bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24
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. Voor deze maaltijd
kunt u zich opgeven bij maaltijden@betheldenhaag.nl of
Tel. (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, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Erika van
Gemerden.
Zondag 28 april, 17-18 uur. Concert Musica Poëtica. Toegang
vrij.
Zaterdag 4 mei, 19 uur. Dodenherdenking in de
Maranathakerk. Een moment met muziek, declamatie, stilte.
Bezoekers krijgen een bloem met een kaartje voor een
persoonlijke gedachte of wens. Om 19.25 uur gezamenlijke
wandeling naar het Haags oorlogsmonument bij het
Vredespaleis. Daar is om 20 uur een officiële plechtigheid met
kranslegging en defilé.
Doopdienst op zondag 5 mei. In de paastijd, op zondag 5 mei
(Bevrijdingsdag) vieren we als Den Haag-West samen in de
Bergkerk. Extra feestelijk is dat op deze dag twee kleine
kinderen gedoopt zullen worden: Linde, dochter van Marieke
Smits en Remi van Zwet, en Louisa, dochter van Iris Hoek en
Remco Pronk. Voorganger: ds. Martine Nijveld.
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

