als hij met hen aanligt
neemt hij een brood en zegent;
hij breekt het en geeft het hun aan.
Maar hun ogen worden geopend
en zij herkennen hem;
en het geschiedt:
hij wordt onzichtbaar voor hen.
Zij zeggen tot elkaar:
was ons hart niet brandend in ons,
toen hij op de weg met ons sprak,
toen hij voor ons de Schriften opende?
In datzelfde uur staan ze op
en keren terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en die bij hen zijn
verzameld vinden;
die zeggen: de Heer is werkelijk opgewekt
en heeft zich laten zien aan Simon!
En zij zetten alles uiteen van op de weg,
en hoe hij zich aan hen heeft laten kennen
in het breken van het brood.
LOFZANG 339d T Andries Govaart, m Christiaan Winter

OVERWEGING

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 28 april 2019, 1e zondag na Pasen
‘Quasi modo geniti’ ‘als pasgeboren kinderen’
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Nell de Vries
kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM

ZINGEN: Lied 160a ‘Die rechtens God gelijk’

AANVANGSMUZIEK Prelude over 'De dag gaat open
voor het woord des Heren', Bert van Stam

DE GAVEN EN GEBEDEN

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN waaronder
MUZIEK: improvisatie
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken:
.... zo bidden wij:
allen:
ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS
BESTAAN
ONZE VADER
SLOTLIED: Lied 722 (staande)
‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’
WEGZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK: 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort',
BWV 1103, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN: Lied 217 ‘De dag gaat open’
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
voorganger:
Ere zij God in de hoge
allen:
EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED: Lied 645: 1, 2, 3, 4 (staande)
‘Zing ten hemel toe’

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.

MOMENT MET DE KINDEREN
– de kinderen gaan met het LICHT naar de
evendienst –
EERSTE LEZING Openbaring 1: 9-20 (NB)
Ik, Johannes,
uw broeder en deelgenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk
en in de volharding in Jezus,
geraakte op het eiland
dat Patmos wordt genoemd,
vanwege het woord Gods
en het getuigenis van Jezus.
Ik geraakte in geestvervoering
op de dag van de Heer
en hoorde achter mij een luide stem,
als van een bazuin,
die zei:
schrijf wat je ziet in een boek
en zend het aan de zeven vergaderingen,
naar Efeze, Smyrna, Pergamum en Tyatira,
naar Sardes, Filadelfia en Laodicea!
Ik keerde mij om om de stem te zien
die met mij sprak,
en toen ik mij omkeerde
zag ik zeven gouden kandelaren,
en in het midden van de kandelaren
iemand als een mensenzoon,
bekleed met een gewaad
dat tot de voeten reikte
en met een gouden gordel
tot aan de borst omgord;
zijn hoofd en zijn haren wit als witte wol,
als sneeuw,
en zijn ogen als een vuurvlam,
en zijn voeten gelijk koperbrons
als in een oven gloeiend gemaakt,
en zijn stem als een stem van vele wateren;
in zijn rechterhand had hij zeven sterren;
uit zijn mond kwam een tweesnijdend
scherp zwaard
en zijn aanschijn schitterde als de zon
in haar kracht.
En toen ik hem zag
viel ik als dood voor zijn voeten,
maar hij legde zijn rechterhand op mij,
zeggend:
vrees niet;
ik ben de eerste en de laatste en
de levende,
en ik was dood en zie:
ik ben de levende
tot in de eeuwen der eeuwen,
en ik heb de sleutels
van de dood en van het schimmenrijk;
schrijf dus op wat je gezien hebt,
namelijk wat is
en wat na deze dingen zal geschieden;
het geheim van de zeven sterren
die jij gezien hebt in mijn rechterhand,
en de zeven gouden kandelaren, is:
de zeven sterren zijn
de engelen van de zeven vergaderingen,
en de zeven kandelaren zijn
de zeven vergaderingen zelf!

ZINGEN: Psalm 111: 1, 2, 6
‘Van ganser harte loof ik Hem’

TWEEDE LEZING Lucas 24 : 13-35 (NB)
En zie, twee van hen
zijn op diezelfde dag onderweg geweest
naar een dorp dat zich ophoudt op
zestig stadiën van Jeruzalem,
welks naam Emmaüs is,en zij hebben zich met elkaar onderhouden
over al deze dingen die samengelopen zijn.
En het geschiedt,
terwijl zij zich onderhouden en samen zoeken:
hij, Jezus nadert,
en is met hen mee getrokken,
maar hun ogen zijn zo bevangen geweest
dat zij hem niet hebben herkend.
Maar hij zegt tot hen:
wat zijn dit voor woorden
die ge al wandelend elkaar tegenwerpt?
Treurig-ogend blijven ze staan.
Maar ten antwoord zegt één,
met de naam Kleopas, tot hem:
bent ú alléén bijwoner in Jeruzalem
en hebt u geen kennis van de dingen
die in deze dagen geschieden?
Hij zegt tot hen: wat voor dingen?
Zij zeggen tot hem:
die rondom Jezus de Nazarener,
een man die profeet is geworden,
vermogend in werk en woord
tegenover God en heel de gemeenschap,hoe onze heiligdomsoversten
en onze overheden
hem hebben prijsgegeven
aan terdoodveroordeling
en hem gekruisigd hebben;
maar wíj hebben gehoopt dat híj het is
die Israël zal gaan verlossen;
echter, al met al
brengt hij nu de derde dag door
sinds deze dingen zijn geschied;
echter hebben ook
enkele vrouwen uit ons midden
ons ontsteld,
die vroeg in de morgen
bij de gedenkplek zijn geweest;
toen ze zijn lichaam niet vonden
zijn ze komen zeggen
dat ze een visioen van engelen hebben gezien,
die zeggen dat hij lééft;
enkelen van hen die met ons zijn
zijn mee teruggegaan naar de gedenkplek,
en vonden die zó
zoals ook de vrouwen hebben gezegd,
maar hemzelf hebben ze niet gezien!
En híj zegt tot hen: o onverstandigen,
te traag van hart om te geloven
op grond van alles wat gesproken hebben
de profeten!moest de Gezalfde niet dat alles lijden,
en (zó) binnengaan in zijn heerlijkheid?
En beginnend bij Mozes en bij alle profeten,
legt hij hun uit
wat in alle geschriften over hem gaat.
Dan naderen ze het dorp
waarheen ze onderweg waren,
en hij doet alsof hij verder zal trekken.
Zij dringen sterk bij hem aan en zeggen:
blijf bij ons, want het is tegen (de) avond
en de dag is reeds gaan liggen!
Hij komt binnen om bij hen te verblijven.
En het geschiedt:

DE AGENDA
Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de gemeentezaal
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.
Vanmiddag, 17-18 uur. Concert Musica Poëtica. Bespeling
van alle toetsinstrumenten in de kerk: virginaal,
klavecimbel, vleugel, orgel. Toegang vrij.
Woensdag 1 mei, 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie. Het
duo Iris Oberstadt en Hans van der Maas, internationaal
bekende accordeonisten, brengt een aantrekkelijk
programma van oude en nieuwe volksmuziek. Koffie en
muziek zijn gratis. Bij de uitgang staat een mandje voor
giften om de kosten te dekken.
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.
Zondag 5 mei (Bevrijdingsdag) 10 uur.
Gemeenschappelijke dienst in de Bergkerk. Geen dienst in
de Maranathakerk.
Doopdienst, voorganger ds. Martine Nijveld. Er worden
twee kleine kinderen gedoopt: Linde, dochter van Marieke
Smits en Remi van Zwet, en Louisa, dochter van Iris Hoek
en Remco Pronk.
Woensdag 8 mei, 18 uur. Gemeentemaaltijd. Lijst in de
hal.
Zondag 12 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Rob van Essen.
Woensdag 15 mei, 14.30-16.30 uur. Voordracht door
Harma van der Heide, ‘pro deo-advocaat’ in Den Haag.
Toegang vrij.
Pinksteren 9 juni, 10.30 uur. Feestelijke dienst in verband
met 70-jarig bestaan van de Maranathakerk. Voorganger
ds. Axel Wicke.
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

