Orde van Dienst voor de 5e zondag van Pasen – gelivestreamd vanuit
de Maranathakerk Den Haag
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Preludium in C kl. BWV 549
Welkom
Voorganger: Bemoediging:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Inleidende woorden op deze dienst
Samenzang: Psalm 98
1. Zingt een nieuw lied voor God den
Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht,
voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen,
hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Smeekgebed, beantwoord door:

Muziekmoment: Christian Flor – Über den 117. Psalm
Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 6:20-25
Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen
en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’

geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar
met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met
eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die
groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar
ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het
land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom
gebood de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag
voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven
sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de
HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.’
Samenzang: 655:1+3+4+5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
1 Zingt voor de Heer een nieuw
3 Een lied van uw verwondering
gezang!
dat nòg uw naam niet onderging,
Hij laaft u heel uw leven lang
maar weer opnieuw geboren is
met water uit de harde steen.
uit water en uit duisternis.
Het is vol wondren om u heen.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de
Heer.

Lezing uit het Evangelie: Joh. 14:1-14
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van
mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een
plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen,
en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik
heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat,
Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader
kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf
gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je
me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom

vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de
Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik
tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door
mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet
gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie:
wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik
ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal
ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar
wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
Acclamatie:

Overdenking
Instrumentaal Muziekmoment: Johan Joseph Bodin de Boismortier:
Affettuoso voor cello en klavecimbel
Samenzang: Psalm 126
1. Toen God de Heer uit 's vijands 2. Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan
macht
en grote dingen ons gedaan.
Sions gevang'nen wederbracht
Gij hebt uw stad opnieuw geen ons verlost' uit nood en pijn,
sticht,
scheen het een blijde droom te
wij juichen in het morgenlicht.
zijn.
Laat alle ballingen nu keren
Wij lachten, juichten, onze tongen en juichen in het huis des Heren.
verhieven 's Heren naam en zonWend thans ons lot, maak ons
gen.
verblijd
Toen hieven zelfs de heid'nen aan:
als steppen in de regentijd.
"De Heer heeft hun wat groots
gedaan".
3. Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid.

Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en zaait het al.
Maar bij het feest der eerstelingen
zal hij verheugd het oogstlied zingen.
Dan keert hij weer te goeder uur
en draagt zijn schoven in de schuur.
Mededelingen
De eerste collecte is de Diaconale collecte voor Kariboe Bibi, het centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren
en inspireren en waar zij anderen laten proeven van de rijkdom van de
Afrikaanse cultuur.
U kunt uw collecte overmaken op rekening NL46 INGB 0000 0767 92
ten name van het College van Diakenen van de PGG onder vermelding
van : Kariboe Bibi.
De tweede collecte is voor JOP, het jeugdwerk van de Protestantse
Kerk Nederland.
U kunt uw collecte overmaken op rekening NL52 ABNA 041 41 41 415
ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding van: collecte JOP mei.
Verder blijven wij u graag wijzen op onze doorlopende inzamelactie
voor Stichting Bootvluchteling. Dat was onze vastenactie, echter is de
nood van vluchtelingen in overvolle kampen uiteraard met Pasen niet
ineens verdampt en Stichting Bootvluchteling blijft haar belangrijk werk
gewoon doen. U kunt dat steunen door een gift over te maken op rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw gift!
Muziekmoment: Johan Sebastian Bach - Aria ‚Wohlzutun und mitzuteilen‘
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie:

‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij

onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Slotlied: 657 (Zolang wij ademhalen)
1. Zolang wij ademhalen,
2. Het donker kan verbleken
schept Gij in ons de kracht.
door psalmen in de nacht.
Om zingend te vertalen
De muren kunnen vallen:
waartoe wij zijn gedacht:
zing dan uit alle macht!
elkaar zijn wij gegeven
God, laat het nooit ontbreken
tot kleur en samenklank.
aan hemelhoog gezang,
De lofzang om het leven
waarvan de wijs ons tekent
geeft stem aan onze dank.
dit lieve leven lang.
3. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Woorden ter afsluiting:
Zending en zegen, beantwoord door

Orgelspel: Louis Vierne - Carillon sur la sonnerie du Carillon de la chapelle du chateau de Longpont (Aisne)

