WEGZENDING en ZEGEN

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 12 mei 2019, 4e zondag van Pasen – Jubilate
SLOTMUZIEK Preludium over B.A.C.H.,
F. Liszt (1811-1886)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

=0=0=0=0=

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
Na de dienst is er in de Gemeentezaal gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

IN STILTE komen we de kerk binnen

Gedrukte exemplaren van de preek liggen op de balie in de
hal. De preek is ook vanaf morgen na te lezen op de website,
onder Erediensten.

VERWELKOMING en CALENDARIUM

Op de tafel in de Gemeentezaal ligt het boek van ds. Rob van
Essen te koop, Zoenen en zegenen – zoeken wat verloren
ging, genezen wat gebroken is.
De kerk kent een lange traditie van de ‘dienst der genezing’.
Daarin wordt genezing ervaren binnen een geheel van viering,
ritueel, pastoraat en diaconaat. Het om genezing in de
breedste zin van het woord: lichamelijk, geestelijk, in herstel
van relaties en door het scheppen van gelijke kansen in de
maatschappij.
Prijs € 20. Betaling achteraf is mogelijk.

DE VOORBEREIDING

Zondag 19 mei, 10.30 uur: voorganger ds. Axel Wicke.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.

AANVANGSMUZIEK : Improvisatie

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 Psalm 66:1, 2, 6
‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’.
SMEEKGEBED
voorganger:

.......... zo bidden wij:
ZINGEN: 299g ‘Kyrië en Gloria’
(‘voorzang’ wordt gezongen door koor)

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
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

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 –
LEZING uit het 1e Testament, Numeri 27: 12-23
12 l

De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte,
zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten
13
geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je
14
voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. Dat
is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten
met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn
ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond

voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades
15
16
in de woestijn van Sin.) Mozes antwoordde de HEER:
‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem
17
schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan
leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de
18
HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ De
HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je
komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de
19
hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester
Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders
20
aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen
in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem
21
voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet
worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar
wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER
de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de
andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’
22
Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet
Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester
23
Eleazar en voor de hele gemeenschap, legde hem de
handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de
HEER het bij monde van Mozes bevolen.

ZINGEN Lied 542
‘God roept de mens op weg te gaan’
LEZING 2e Testament: Johannes 10 : 22-30
22

– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

Laten wij dank brengen
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED Lied 404g
VOORTZETTING TAFELGEBED
In de nacht van de overlevering…
GEBED OM DE HEILIGE GEEST
VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
van Christus

Vrede zij met u allen!
VREDE OOK MET U!

Laten wij elkaar groeten met de vrede

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding
23
gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de
24
zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem
heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog
in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan
25
ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar
u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt
26
over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij
27
mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn
28
stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven:
ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn
29
hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles
te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader
30
roven, en de Vader en ik zijn één.’

ONZE VADER (hand-in-hand-staande)

Lofzang Lied 339d

Woensdag 15 mei, Maranathakerk 14.30-16.30 uur. Harma
van der Heide, advocaat ‘pro Deo’, over haar werk in de
sociale advocatuur. Hoe staat het met de toegang van min- en
onvermogenden tot de gesubsidieerde rechtsbijstand?
Toegang gratis.

Verkondiging
ZINGEN Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN waaronder
muziek: Improvisatie
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan

DE TAFEL
NODIGING
ZINGEN LIED 648 ‘Zing halleluja, hemel en aarde,zing’

DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder MUZIEK
Vater unser im Himmelreich (BWV 682),
J.S. Bach (1685-1750).
DANKGEBED
SLOTLIED 701
‘Zij zit als een vogel..’

(staande)

DE AGENDA

Woensdag 15 mei, Bethel 19.30 uur, voorbereidingsavond
voor de gemeenschappelijke buurt- en kerkdienst op 2 juni
als afsluiting van het jaarthema ‘Later is allang begonnen’. De
voorgangers van 2 juni ,Klaas Bruins en Sity Smedinga,
schrijven:
‘Op tafel liggen de volgende vragen.-Hoe zien we toekomst
van onze samenleving, voor onszelf en voor de volgende
generaties? Wat zien we als bedreigingen en wat geeft ons
hoop, houvast, richting? Op welke gewenste toekomst richten
wij ons nu in ons doen en laten?’
Aanmelden voor de avond van 15 mei: bij Klaas Bruins, (070)
318 16 56 , kbruins@stekdenhaag.nl. Of bij Sity Smedinga, 06
37 35 07 51, sitysmedinga@gmail.com.
Donderdag 16 mei, leerhuis over Hooglied (ds. Martine
Nijveld) gaat niet door.

Zondag 19 mei, Maranathakerk, 17-18 uur. Concert
strijkerstrio Kodama, bestaande uit leden van het
Residentieorkest. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Zondag 19 mei, Bergkerk, 19-20 uur. Zangavond bij het
jaarthema ‘Later is allang begonnen.’ Oude en nieuwe,
bekende en onbekende paas- en pinksterliederen. Met de
cantorij o.l.v. Christi van der Hauw en orgelbegeleiding van
Warner Fokkens. Sity Smedinga praat alles aan elkaar.
Na afloop koffie en thee.
Donderdag 23 mei, Bethel, 20 uur. Samen gedichten lezen
o.l.v. ds. Martine Nijveld.
Gedichten lezen nodigt altijd uit tot gesprek, over onszelf,
over geloof en leven. Laat u verrassen door een aantal teksten
passend bij de tijd van het jaar (tussen Pasen en Pinksteren).
Opgeven: me.nijveld@ziggo.nl of (070 ) 779 07 24 // 06 16 73
37 42.
Nog leuker is het om voor 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 (070) 318
16 56.
Weekeinde van Pinksteren: Maranathakerk 70 jaar.
In het weekeinde van Pinksteren viert de Maranathakerk
haar zeventigjarig bestaan.
Zaterdag 8 juni: Open Huis vanaf 12 uur.
Om 14 uur: presentatie cd door organist Bert van Stam. Hij
bespeelt het Mense Ruiterorgel (1952). Met speeches,
aanbieding cd, kort concert. Einde: 15 uur.
Om 16 uur: populair concert door Guido van de Meent,
pianist en zanger van Franse chansons. Einde: 17 uur.
Aansluitend: borrel, hapjes. Einde middagprogramma: 18
uur.
Zondag 9 juni, Pinksteren: feestelijke kerkdienst, 10.30 uur.
Voorganger: ds. Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.

