De preek van vanochtend staat vanaf morgen op de
website.
Bericht
'De Wijkkerkenraad laat u graag weten dat twee
gemeenteleden hebben aangegeven beschikbaar te zijn
als ambtsdrager. Mw Hanneke Richter als ouderlingeredienst, en mw Carolien Gijsbers als ouderlingkerkrentmeester. Wanneer geen bezwaren worden
ingediend, zullen zij zondag 1 maart bevestigd worden,
in een gezamenlijke dienst in de Maranathakerk, waarin
ds Martine Nijveld voorgaat. In deze zelfde dienst zal
Jan Kouwenberg ontheven worden van zijn diakenambt,
en daarmee ook het vele werk dat hij verricht heeft als
scriba, beëindigen. Daarvoor nu alvast onze dank
uitgesproken, en alle goeds toegewenst’.
BOEKJE OVER KERKASIEL IN DE BETHELKAPEL
Er is een boekje verschenen onder de titel "Dat
wonderlijke kerkasiel". Het gaat over de non-stop viering
van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 in de Bethelkapel
met achtergrondverhalen, herinneringen, bespiegelingen,
gedichten en foto’s.
In de winkel kost dit boekje € 13,90 maar STEK biedt het u
aan voor de prijs van € 10. Na de dienst kunt u het boekje
bij mij kopen. Jan Kouwenberg

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag Quinquagesima, 23 februari 2020
Voorganger: Sity Smedinga, voormalig kerkelijk werker
Organist: Bert van Stam
Ouderling/diaken a.i. Henk Teutscher
Voorbeden: Govert J. Lakerveld
Kindernevendienst: Lizette de Koning
Koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Chaconne over 'Culross' (Melodie LB 848) – Bert van Stam

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui.

Vakantie. Ds. Wicke is afwezig van 22 februari tot en
met 1 maart.

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

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

DREMPELGEBED

Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.
Alle kerkdiensten in de Maranathakerk zijn rechtstreeks
en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl .
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

LIED 71: 1, 2
‘Heer laat mij schuilen in uw hoede’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
KYRIE Lied 301 e
‘Kyrie eleison’ (eenstemmig, drie maal)
Woorden van Hoop
LOFLIED 71: 5, 9 (staande)

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) 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
De kinderen gaan naar de nevendienst en nemen het
LICHT mee.

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 2: 11-25 (NBV)
Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de
mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze
verrichtten en was er getuige van dat een Hebreeër, een
volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen.
12Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de
buurt was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder
het zand. 13De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse
mannen met elkaar op de vuist gingen. ‘Waarom sla je iemand
van je eigen volk?’ vroeg hij aan de man die begonnen was.
14Maar die antwoordde: ‘Wie heeft jou als leider en rechter
over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als
die Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch
bekend geworden! 15Toen de farao ervan hoorde, wilde hij
Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao.
Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put
zitten. 16De priester van Midjan had zeven dochters. Zij
kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de
schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. 17Maar
er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop
schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. 18Toen ze
thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die
dag zo snel terug waren. 19‘Er was een Egyptenaar die ons te
hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft
ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’
20‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie
die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’
21Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze
gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. 22Zij bracht een zoon
ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik
ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet
ken.’
23Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de
Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze
klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. 24God
hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij
met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 25Hij zag hoe de
Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.

9 Dan zegt de vrouw,
die Samaritaanse, tot hem:
hoe kunt u, die een Judeeër bent,
van mij te drinken vragen!een vrouw,
een Samaritaanse!
Judeeërs gebruiken immers niets samen
met Samaritanen!
10 Jezus antwoordt en zegt tot haar:
als u wist van de gave van God
en wie het is die tot u zegt
‘geef mij te drinken!’,
dan zou ú het hém vragen
en zou hij het u gegeven hebben:
levend water!

LOFZANG 339d
OVERDENKING
LIED 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.
Zie de rekeningnummers aan de achterzijde.

MUZIEK
If Thou But Suffer God To Guide Thee
(Wer nur den lieben Gott lässt walten, melodie LB 653),
Flor Peeters (1903-1986)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
d. .... zo roepen wij U aan:
a. HEER, HOOR ONS GEBED!

SCHRIFTLIED 837: 1, 2
‘Iedereen zoekt U, jong en oud’

ONZE VADER

EVANGELIELEZING Johannes 4: 1-10 (Naardense Bijbel)

SLOTLIED 653: 1, 3, 4 en7 (staande)
‘U kennen uit en tot U leven’

1 Zodra het de Heer ter kennis komt
dat de Farizeeërs hebben gehoord
dat Jezus meer leerlingen maakt en doopt
dan Johannes,
2 -hoewel Jezus zelf niet heeft gedoopt:
nee, zijn leerlingen,3 verlaat hij Judea
en gaat hij weg, weer naar Galilea.
4 Maar hij heeft door Samaria moeten komen.
5 Dus komt hij aan bij een stad van Samaria
die Sichar heet,- naast het gebied
dat Jakob aan zijn zoon Jozef heeft gegeven.
6 Daar is de bron van Jakob geweest;
welnu, vermoeid van het lopen,
zo is Jezus bij de bron gaan zitten;
het is ongeveer het zesde uur geweest.
7 Er komt een vrouw, uit Samaria,
om water te scheppen;
Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!8 want zijn leerlingen zijn weggegaan,
de stad in, om etenswaren te kopen.

WEGZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is in de gemeentezaal gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

DE AGENDA
Vanmiddag, 17-18 uur klassiek concert. De gedichtencyclus
‘Frauen – Liebe und Leben ‘ van de Frans/Duitse dichter
Adalbert von Chamisso is wereldberoemd geworden door de
toonzetting door Robert Schumann. Maar ook Carl Loewe heeft
er muziek van gemaakt. Linda van Mil, sopraan, Marjon van Es,
mezzosopraan en Jaap de Wit, piano brengen een programma
hierover. Na een korte inleiding op het thema (de dichter en de
beide componisten, de verschillen) klinken beide cycli.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Woensdag 26 februari, aswoensdag. Een dag in de katholieke
traditie die steeds vaker oecumenisch wordt gevierd: begin van
de veertigdagentijd, tijd van inkeer – samen op weg naar Pasen.
Tijdens de Aswoensdagviering tekenen de voorgangers een
askruisje op het voorhoofd van de aanwezigen. Zo worden we
herinnerd aan onze broosheid en vergankelijkheid én
opgeroepen om óm te keren en een nieuw begin te maken.
H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29), 19 uur, oecumenische
dienst, pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld.
Ignatiuskerk, Elandstraat, 19.30 uur, r.k. viering.
Woensdag 26 februari, 20 uur. ‘De wrange wereld volgens
Linda Polman.’ Onderzoeksjournaliste en schrijfster Linda
Polman publiceert gezaghebbende boeken over
internationale hulpverlening en vluchtelingen in mondiaal
verband. Enkele titels: ‘Niemand wil ze hebben’ en ‘De
crisiskaravaan’. Ze vertelt over de achterkant van het nieuws:
de ‘hulpverleningsindustrie’ als vijfde economie ter wereld en
het failliet va het Europese vluchtelingenbeleid. € 5.
Zondag 1 maart 10.30 uur. Dienst van Schrift en Tafel, ds.
Martine Nijveld, met cantorij. Aansluitend plant de
werkgroep Groene Kerk een boom als begin van de verdere
vergroening van de buitenruimte van de Maranathakerk.
Donderdagen 12 maart en 2 april, 20 uur, Bergkerk.
Gespreksavond rond het boek ‘Groene Theologie’ van Trees
van Montfoort. Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of
(070) 779 07 24 // 06 16 733 742.
Donderdag 27 februari, Bethel, 20 uur. Samen gedichten lezen.
Op tafel liggen een paar mooie gedichten, die zeker weer
aanleiding zullen zijn voor gesprek over leven en geloven.
Opgeven bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24.
NB: Nog leuker is het om vooraf aan te sluiten bij de maaltijd in
Bethel. Er kan vegetarisch gegeten worden van 18.00-19.30 uur,
voor 5 euro. Hiervoor apart opgeven: bij
maaltijden@betheldenhaag.nl of (070) 318 16 56.
Dinsdag 10 maart (Bergkerk) en woensdag 25 maart
(Maranathakerk), 18 uur. Vastenmaaltijd: eenvoudige
vegetarische maaltijd, met ruimte voor ontmoeting en gesprek,
passend in de tijd voor Pasen als tijd van bezinning op onze
manier van leven.
Opgave BK: uiterlijk 8 maart bij Margriet den Heijer,
www.margrietdh@hotmail.com of (070) 360 67 07;
Opgave MK: Nell de Vries-Naaborgh,
nelldevries.naaborgh@ziggo.nl of (070) 352 14 78.
Ook hangen er t.z.t. intekenlijsten in de hal.

