Voorganger:
Vrede zij met u allen!
Gemeente:
VREDE OOK MET U!
VOORGANGER: Wij wensen elkaar de vrede van
Christus
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet
ONZE VADER (hand in hand/staande)
DELEN VAN BROOD EN BEKER
MUZIEK: Allegretto, Arcangelo Corelli (1653-1713),
arrangement Fritz Kreisler (1875-1962)
DANKGEBED
SLOTLIED 675 (staande)
‘Geest van hierboven’
WEGZENDING en ZEGEN
De Geest van God
die als de wind de aarde vervult,
die ons oplaadt, inspireert en nieuwe kracht geeft,
deze heilige geest ga met jou mee naar huis.
Zij behoede en beware jou op elke weg!
Zo moge je God met zijn rijke zegen omgeven:
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij en blijve met u allen.

SLOTMUZIEK (waaronder de UITGANGSCOLLECTE)
'In dir ist Freude', (fantasie over de melodie van
'Geest van hierboven') BWV 615, Johann Sebastian
Bach
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voorganger: ds. Axel Wicke
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ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jorina van Bergen
voorbeden: Johanna Reinsma
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOMSTLIED 865
‘Komt nu met zang van zoete tonen’
Dit lied is gezongen bij de inwijding van de kerk op 14 juli 1949.

VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
'Jauchzet Gott in allen Landen!', uit cantate BWV 51 Johann Sebastian Bach (1685-1750),
Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen,
Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
Daß er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.

altijd heeft bijgestaan.

=0=0=0=0=

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

Laat de lof van God in elk land
klinken
Al wat er in de hemel en op de
aarde is,
ja heel de schepping
moet Zijn roem verhogen,
ook wij willen nu onze God
een offer brengen
omdat Hij ons in kruis en nood

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

Wilt u de exemplaren van het ordinarium weer
inleveren in de hal?

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

De preek van ds. Wicke is na te lezen op de website,
onder ‘Erediensten’. Gedrukte exemplaren liggen op
de balie.

DREMPELGEBED

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.
Wilt u de (gratis) maandelijkse Nieuwsbrief per
e-mail ontvangen? Stuur een mail naar:
Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

ZINGEN Lied 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’
Dit lied was van 1973 tot 2009, na de invoering van het Liedboek 1973,
het meest favoriete lied in de Maranathakerk.
(Bron: statistisch onderzoek Siep de Vries, artikel in Berichten, juni 2009.)

SMEEKGEBED
beantwoord door Kyrie uit Maranatha-Ordinarium
GLORIA uit Maranatha-Ordinarium (staande)

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
Joël 3: 1-5 (NBV)
1
Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
2
zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
3
Dan zal ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook,
4
de zon verandert in duisternis
en de maan in bloed.
Dan komt de dag van de HEER,
groot en ontzagwekkend.
5
Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept
ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.
SCHRIFTLIED: 687
‘Wij leven van de wind’
LEZING Tweede Testament,
Handelingen 2:1-11 (NBV)
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze
allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen
een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen
op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun
door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn
toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan
het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit
Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome
die zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten,

mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
LOFZANG Alleluia uit Maranatha-Ordinarium
OVERWEGING
MUZIEK
'Mein gläubiges Herze', uit cantate BWV 68,
Johann Sebastian Bach
Mein gläubiges Herze,
Frohlocke, sing, scherze,
Dein Jesus ist da!
Weg Jammer, weg Klagen,
Ich will euch nur sagen:
Mein Jesus ist nah.

Mijn gelovig hart,
jubel, zing, scherts,
jouw Jezus is aanwezig!
Weg met het gejammer, weg met
het geklaag,
ik wil jullie alleen maar zeggen:
mijn Jezus is nabij.

ZINGEN LIED 686
‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN onder MUZIEK
Allegro assai, deel II uit Sonatine voor viool no. 1 in A,
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS
BESTAAN

DE TAFEL
NODIGING
ZINGEN Lied 387
‘Als wij weer het brood gaan breken’
Dit lied is ontstaan in de Maranathakerk , in samenwerking tussen
ds. Wim van der Zee en cantor-organist Arie Eikelboom.

De kinderen komen terug in de kerk
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

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

TAFELGEBED
SANCTUS uit Maranatha-Ordinarium
VOORTZETTING TAFELGEBED
In de nacht van de overlevering...
GEBED OM DE HEILIGE GEEST
VREDEGROET

DE AGENDA

DE AGENDA

Na de dienst: in de hal/gemeentezaal zijn loten te koop
voor de bazaar in het najaar. Loten kosten € 2, een boekje
van vijf stuks kost € 10.
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Woensdag 12 juni, 18 uur. Gemeente- annex
jubileummaaltijd. Koud buffet. Prijs € 5. Intekenlijst hangt
in de hal.
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Zaterdag 15 juni, 10-12 uur. Inleverochtend voor goederen
ten behoeve van de bazaar.

Zaterdag 15 juni, 10-12 uur. Inleverochtend voor goederen
ten behoeve van de bazaar.

Zondag 16 juni, 10.30 uur kerkdienst,
ds. Martine Nijveld.
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Interreligieuze wandeling 16 juni
Op zondag 16 juni houden pastor Duncan Wielzen en
dominee Martine Nijveld – voor de derde keer - een
interreligieuze wandeling, een nadere ontmoeting met
onze religieus kleurrijke en diverse stad en stadgenoten.
Het programma:
- verzamelen bij de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29;
ingang kerk aan het plein) om 15.30 uur.
- wandeling naar hindoetempel Dew Mandir aan de
Gaslaan 74. We krijgen een korte rondleiding en er is
ruimte voor gesprek met mensen van de tempel. Na het
bezoek aan de tempel wandelen we terug naar de H.
Familiekerk, waar gelegenheid is om een kopje koffie te
drinken en nog even na te praten.
We hadden de hoop het uitstapje af te kunnen sluiten met
een (dialoog-)maaltijd in de tempel, maar het bleek helaas
niet mogelijk om dat op deze dag te organiseren.
Misschien een volgende keer?!
Aanmelden kan bij:
pastor Duncan Wielzen, 06 28 32 75 71;
dr.wielzen@p4ev.nl
ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24 of 06 16 733 742;
me.nijveld@ziggo.nl
Het is fijn als u zich aanmeldt, dan kunnen we u/jou ook
informeren voor het geval er nog iets verandert aan het
programma/de aanvangstijd.
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Zondag 23 juni, 17-18 uur. Concert voor cello en piano.
María Sánchez Ramírez (Musica Poëtica) speelt muziek van
o.a. Beethoven voor cello. Ze wordt begeleid door de
pianist Joris Weimar. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Zondag 23 juni, 17-18 uur. Concert voor cello en piano.
María Sánchez Ramírez (Musica Poëtica) speelt muziek van
o.a. Beethoven voor cello. Ze wordt begeleid door de
pianist Joris Weimar. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
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Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
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