DE AGENDA
Woensdag 11 maart, 18 uur, gemeentemaaltijd.
Intekenlijst hangt in de hal.
Woensdag 11 maart, 19.30-20 uur. Vesper in de
veertigdagentijd: muziek, gebed, liederen, stilte.
Zondag 15 maart, 10.30 uur. Kerkdienst,
ds. IJjo Akkerman.
Vastenmaaltijden in Bergkerk en Maranathakerk
Een vastenmaaltijd is een eenvoudige vegetarische
maaltijd, met ruimte voor ontmoeting en gesprek.
De eerste maaltijd is in de Bergkerk op dinsdag 10 maart.
Opgave (uiterlijk 8 maart) bij Margriet den Heijer,
www.margrietdh@hotmail.com of 070 360 67 07
De tweede maaltijd is in de Maranathakerk op woensdag
25 maart. Opgave bij Nell de Vries-Naaborgh,
nelldevries.naaborgh@ziggo.nl of (070) 352 14 78.
Beide maaltijden starten om 18.00 uur. U kunt ook aan
beide maaltijden meedoen. Opgave kan ook via
intekenlijsten in de hal van beide kerken.
Verder denken over ‘Groen geloven’
Wie zich wil bezinnen op ‘groen geloven’ is welkom bij
een tweetal gespreksavonden rond het boek ‘Groene
Theologie’ van Trees van Montfoort. Op donderdag 12
maart en 2 april, om 20.00 uur, in de Bergkerk. Info en
opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24 // 06
16 733 742
Woensdag 18 maart, 14.30-16.30 uur. ‘Katholiek in de
Republiek’, Carolina Lenarduzzi vertelt over religieuze
tolerantie in de Tachtigjarige Oorlog. Vrij entree.
Op weg naar Pasen: paaswakegelegenheidskoor
In de Paaswake (Maranathakerk, zondag 12 april, 6 uur
in de vroege morgen) zal een gelegenheidskoor zingen.
Iedereen die van zingen houdt, kan meedoen. Jorina van
Bergen en Bert van Stam hebben de muzikale leiding.
Oefendata: zaterdag 28 maart, 4 april en 11 april. Telkens
om 13.00 uur, Maranathakerk. Info: me.nijveld@ziggo.nl

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).
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 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
e

8 maart 2020, 2 zondag in de veertigdagentijd – Reminiscere

voorganger: ds. Carola Dahmen, Oostzaan
organist: Bert van Stam
ouderling: Pieter van den Broek
diaken: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Improvisatie

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
LIED 25b (voorzang door voorganger)
‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
KYRIE
voorganger: .......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
In de veertigdagentijd wordt geen loflied gezongen.

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.
MOMENT MET DE KINDEREN
LIED 806

De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

SCHRIFTLEZING Exodus 24: 12-18 (NBV)
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de
berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen
geven waarop ik de wetten en geboden heb
geschreven om het volk te onderrichten.’ 13Samen
met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God
op. 14Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij
terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht
iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan
hij zich tot hen wenden.’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

MUZIEK Evening Song – Edward Bairstow (1874-1946)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

.... zo bidden wij:
Wijs wegen van vrijheid en leven!

ONZE VADER

15Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt
door een wolk: 16de majesteit van de HEER rustte op
de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op
de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk.
17En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER
zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg,
18ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder
omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij
op de berg.
LIED 33: 5, 7, 8
‘Van waar Hij woont, in ’t licht verheven’
SCHRIFTLEZING Matteüs 17: 1-9 (NBV)
171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en
diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op,
waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij
van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn
kleren werden wit als het licht. 3Plotseling
verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in
gesprek waren. 4Petrus nam het woord en zei tegen
Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal
ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor
Mozes en een voor Elia.’
5Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van
een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de
wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in
hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6Toen de
leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en
verborgen uit angst hun gezicht. 7Jezus kwam
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven
niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand
meer, Jezus was alleen.
9Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:
‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien
voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’
LOFZANG 339d
SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
LIED 825: 1, 2, 3, 4, 5, 8
‘De wereld is van Hem vervuld’

SLOTLIED 544
‘Christus naar wie wij heten’
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de gemeentezaal bij koffie/ thee/limonade.
De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op
de website.

