Orde van Dienst voor de 7e zondag van Pasen
Gelivestreamd vanuit de Maranathakerk Den Haag
Met medewerking van:
Bert van Stam – organist
Musica Poëtica o.l.v. Jörn Boysen – muziek
Klavecimbel: Jörn Boysen
Violincello: Maria Sanchez
Viola da gamba: Freek Borstlap en Ivanka Neeleman
Andreas Rodler: geluid- en filmopnames
Marian van Duivenvoorde: kosteres
ds Axel Wicke: voorganger
Orgelspel: Preludium in a, BuxWV 158 - Dietrich Buxtehude
Welkom
Voorganger: Bemoediging:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Inleidende woorden op deze dienst
Samenzang: Psalm 27:1+3+7
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
Smeekgebed, beantwoord door:

Muziekmoment: Johann Gottlieb Graun - Trio Concertante in D voor
twee gamba‘s en basso continuo
Deel 1: Allegro non troppo
Lezing uit het Eerste Testament: Jeremia 31:31-34
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en
het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit
Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij
toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de
toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in
hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God
zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen
met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot
klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en
nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Samenzang: 352:1+5+7
1. Jezus, Meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.
5. Gij hebt, uit de dood verrezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,

't water brengt ons weer aan land
7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!
Lezing uit het Evangelie: Johannes 15: 26-16:4
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij
getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het
begin bij mij geweest.
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof
verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs
een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen.
Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit
nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd
heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was.
Acclamatie:

Overdenking
Instrumentaal Muziekmoment: Johann Gottlieb Graun - Trio Concertante in D voor twee gamba‘s en basso continuo
Deel 2: arioso
Samenzang: 663 - Al heeft Hij ons verlaten
1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen

een moeder om haar kind.
een moeder om haar kind.
zijn wij door Hem bemind.
2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
Mededelingen
De collectes:
De eerste collecte is voor Kerk in Actie en is bestemd voor het Werelddiaconaat, met name voor het project ‘Nieuwe Kansen’ voor straatkinderen in Oeganda.
U kunt uw gift voor ‘Nieuwe Kansen’ overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van :
collecte Werelddiaconaat mei.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen wijkgemeente Den
Haag - West.
Hiervoor kunt u een gift overmaken op rekening NL21 INGB 0000 5830
00 ten name van Kerkrentmeesters Maranathakerk onder vermelding
van: collecte 24 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!
Volgende week:
Wij stellen de drie gebouwen van onze wijkgemeente eens per week
open, voor meditatie, stilte en gebed. Uiteraard onder inachtneming
van alle corona-regels. Onze twee kerkgebouwen, de Bergkerk en de
Maranathakerk, zijn op zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur open en het
Buurt-en-Kerkhuis Bethel op de donderdagen van 14 tot 17 uur. In

Bethel houdt diaconaal buurtwerker Klaas Bruins parallel een inloopspreekuur mocht u met een praktische hulpvraag zitten.
Aanstaande zondag vieren wij Pinksteren en zenden wij de eredienst
uit vanaf 10 uur, met ds Axel Wicke als voorganger. Gebedsintenties
kunt u tot en met vrijdag naar hem mailen of per telefoon doorgeven.
Voor al onze diensten kunt u per mail of telefoon de preek opvragen.
Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
Voor andere opties voor geestelijke inspiratie verwijzen wij naar radio
en TV, waar op zondagmorgen meditaties en kerkdiensten te vinden
zijn. En op www.luistertroost.nl staat voor elke dag een kort en goed
woord.
Mochten de muren op u afkomen, mocht u verlangen naar een gezellig
babbeltje aan de telefoon, een pastoraal gesprek of mocht u verlegen
zitten om praktische hulp: belt u vooral een van de voorgangers. Ook is
er de website www.nietalleen.nl en het telefoonnummer 0800-1322
waar u een luisterend oor kunt vinden.
Muziekmoment: Johann Gottlieb Graun - Trio Concertante in D voor
twee gamba‘s en basso continuo
Deel 3: allegro
Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie:

2. De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
3. De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.
4. De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
5. De toekomst is al gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
Zending en zegen
De levende, eeuwige en nabije God,
Hij zegene jou en behoedde jou.
Hij doe zijn aangezicht lichten over jou en zij jou genadig.
Hij verheffe zijn aangezicht over jou en geve jou + vrede.
beantwoord door

Stil gebed
‘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: 605
1. De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

Orgelspel: Koraalbewerking "In dich hab ich gehoffet, Herr" - Franz
Tunder

