DE AGENDA
Vanmiddag, 17-18 uur. Concert Trio Kodama, leden van het
Residentie Orkest. Muziek ‘uit het hart van Europa’, werken
van Dvořák, Mozart, Krása, Strauss. Toegang vrij, collecte.
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.
Zondag 26 mei, 10.30 uur. Cantatedienst met Musica
Poëtica. Voorganger ds. Martine Nijveld. Uitgevoerd wordt
‘Ich bin eine Blume zu Saron’, Dieterich Buxtehude. De
cantate, en de gehele dienst, staan in het teken van het
bijbelboek Hooglied. Dirigent Jörn Boysen geeft om 10 uur
een educatieve toelichting.
Woensdag 29 mei, 20 uur. Voordracht schrijfster en rabbijn
Tamarah Benima (Amsterdam) over ‘jodendom, religie en
cultuur’. Toegang € 5.
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.
Woe 12 juni, 18 uur. Gemeentemaaltijd annex
‘jubileummaaltijd’ . Koud buffet. Intekenlijst in de hal.
Prijs € 5.
Permanent: kist voor de voedselbank staat in de hal.
Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder ‘Erediensten’. De preek van vanochtend ligt in
gedrukte vorm ook bij de uitgang op de balie.
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

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
19 mei 2019,
zondag Cantate, vijfde van Pasen
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
'Nun freut euch, lieben Christen g'mein' ,
Caspar Othmayr (1515-1553)

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 Psalm 98
‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 654, 1, 5, 6 (staande)
‘Zing nu de Heer, stem allen in’

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 nevendienst –
LEZING Eerste Testament
Deuteronomium 6: 4-9 (NBV)
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de
enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart
en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als
een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de
deurposten van uw huis en op de poorten van de
stad.
SCHRIFTLIED: 647
‘Voor mensen die naamloos’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN onder MUZIEK
Ostinato over 'Voor mensen die naamloos...',
Bert van Stam
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS
BESTAAN
ONZE VADER
– de kinderen komen terug in de kerk –
SLOTLIED 657 (staande)
‘Zo lang wij adem halen’
WEGZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK (waaronder de UITGANGSCOLLECTE)
Improvisatie over ‘Arcade’, Duncan Laurence (*1994)

LEZING Tweede Testament, Johannes 13: 31-35
Jezus gaat naar de Vader
31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van
de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de
grootheid van God. 32Als Gods grootheid door hem
zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die
grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, ik
blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me
zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg
ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen
jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen
zijn.’
LOFZANG Govaart/Winter, 339d

OVERWEGING
ZINGEN LIED 320
‘Wie oren om te horen heeft’

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

