VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
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EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN

GLORIA Improvisatie
e

Zondag 14 februari 2021, 6 zondag van Epifanieën
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Adrie Vrolijk
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Les eaux de la grâce – Olivier Messiaen (1908-1992)

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
GESPROKEN LIED 975:1, 2, 3
1. Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
2. Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.
3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

SMEEKGEBED
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
v.

Ere zij God in de hoge

DE SCHRIFT
Wij zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6 2426) 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.
LEZING uit het Eerste Testament
2 Koningen 5: 1-19 (NBV)
1Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn
koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want
de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen.
Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2Nu hadden de
Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje
meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij
zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar
de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman
ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had
gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een
brief meegeven voor de koning van Israël.’
Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend
sjekel goud en tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van
Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik
mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te
worden genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de brief gelezen had,
scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms een god, dat ik kan
beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem
van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een
conflict met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning
van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom
hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij
merken dat er in Israël een echte profeet woont.’
9Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10Elisa
stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal
in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer
rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf
naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER,
zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek
zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12Zijn de rivieren
van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle
wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te
worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar
zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als
de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die
toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult
weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’
14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich
daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid
werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was
weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug,
maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er
behalve in Israël in de hele wereld geen god is. Alstublieft, neemt u
een geschenk van uw dienaar aan.’ 16Maar Elisa antwoordde: ‘Zo
waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’
En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. 17Toen zei
Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees
dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik
het volgende zal willen vergeven: wanneer mijn vorst naar de
tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd
op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van

Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen
vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon.’
19Elisa antwoordde: ‘Ga in vrede.’

ORGELLIED 356 ‘O God die uit het water’
Dit lied is in de Maranathakerk ontstaan. Tekst Wim van der Zee,
melodie Arie Eikelboom

LEZING Tweede Testament Marcus 1: 40-45 (NBV)
Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte
hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u
mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit,
raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En meteen
verdween zijn huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg
met de ernstige waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen
niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng
het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis
voor de mensen.’ 45Maar toen de man vertrokken was, ging hij
overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg
dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op
eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de
mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Als ACCLAMATIE zeggen wij in samenspraak:
“BIJ U BEN IK VEILIG, EEUWIGE, U BEHOEDT MIJ IN DE
NOOD EN OMRINGT MIJ MET GEJUICH VAN
BEVRIJDING.” (Ps 32:7)
OVERWEGING
MUZIEK
Christ unser Herr zum Jordan kam,
Ernst Pepping (1901-1981). De melodie is die van
Lied 522, ‘Toen Jezus bij het water kwam’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij U:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd
voor TWEE COLLECTES.
U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.
1. Voor de diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor
noodhulp en rampenpreventie aan Ethiopië.
Toelichting. Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme
droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten
mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op.
Samen met de Kerk van Ethopië helpt Kerk in Actie de meest
kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nog beter is het
als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen
boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter
bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere
manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen
blijven voeden als de oogst tegenvalt.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de aanschaf van
apparatuur om ook beelduitzendingen van de kerkdiensten in
de Maranathakerk mogelijk te maken.

DE AGENDA
Zondag 21 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Olivier Elseman. Deze dienst is te beluisteren op internet.
Wilt u de Maranathakerk financieel steunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en levensbeschouwelijke
programma);
De preek van vanochtend is na te lezen op de website,
maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten / archief van
preken.

ONZE VADER
GESPROKEN SLOTLIED 916
1. Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.
2. Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.
3. Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK
Toccata in g, BWV 915, eerste gedeelte,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl
(Experimenteren met geestelijke) ontmoetingen, maar dan
online en digitaal, 15 februari
Nu wij nog een tijdje op de maandagavonden niet live in buurten-kerkhuis Bethel bij elkaar kunnen komen, starten wij in
februari een veilige digitaal alternatief. Waarbij wij wat
laagdrempeliger inzetten, de nadruk komt op de ontmoeting
te staan. Noem het gerust een online-borrel met mogelijkheid
tot diepgang. Wellicht dat wij samen een bijbelverhaal lezen en
bespreken, het over een onderwerp hebben dat iemand belangrijk vindt of samen kunst bekijken die bij de tijd van het
kerkelijk jaar past.
Het is geen voorwaarde, dat je eerder bij de maandagavonden
in Bethel was, iedereen mag aanschuiven. En als dit digitale
“aanschuiven” voor jou nieuw is, plan ik, indien gewenst, met
nieuwe deelnemers een testsessie in. Onze eerste digitale
ontmoeting is op maandagavond 15 februari om 19.30uur, de
volgende op 1 en 15 maart, op hetzelfde tijdstip.
Hoe gaat dit in zijn werk?
- Mensen met belangstelling melden zich bij mij op, liefst via de
mail (axel.wicke@betheldenhaag.nl), telefonisch (070) 331 64
32 kan ook, maar een mailadres hebben, is wel een
voorwaarde. Geef daarbij ajb. aan of je een testsessie nodig

hebt.
- Op de dag van de bijeenkomst ontvangen alle deelnemers
van mij een uitnodiging via Zoom, een van de vele manieren
om elkaar digitaal te ontmoeten. Je hebt daarvoor geen apart
programma of account nodig.
- Op het geplande tijdstip kun je dan online aanschuiven.
Mochten zich meer dan 10 mensen per keer opgeven, dan
plannen wij een tweede groep.
Van harte welkom, online! Axel Wicke
1e digitale ontmoeting: maandagavond 15 februari, 19.30 uur
Voor het eerst komen wij digitaal samen in de week waarin de
tijd van Epifanieën eindigt en de 40dagentijd begint. Dat is een
omslachtige manier om te zeggen, dat wij die maandag op het
hoogtepunt van Carnaval zitten en het twee dagen later
Aswoensdag is. Met andere woorden: wat een achtbaan van
een week, met een feestelijk-uitbundige hoogtepunt én een
naar-binnen-gekeerde, zelf-reflectieve rust- of “dieptepunt”.
Voor onze digitale ontmoeting betekent dat dus twee dingen:
1.
Het moet die maandag echt een online-borrel
worden! Sowieso vind ik, hebben wij die na al die maanden
ook echt verdiend, maar qua kerkelijk jaar is er ook bijna geen
beter datum daarvoor te vinden. Ik verwacht de deelnemers
dus met een al-dan-niet-alcoholisch drankje van hun eigen
keu-ze, waarmee wij op Carnaval zullen proosten. Het liefste,
als je zoiets in huis hebt, een drankje waarbij je een verhaal
kunt vertellen…
2.
Bij alle uitbundigheid zullen wij ook wel alvast een
beetje vooruit kijken richting 40dagentijd, hoe wij die in deze
(rare) tijd kunnen invullen en wat hij voor ons kan betekenen.
Als je wilt, kan je alvast “Tips voor de veertigdagentijd” op blz.
7 van het februarinummer van Kerk in Den Haag lezen. Ook
zullen wij het over een afbeelding hebben, die je krijgt
opgestuurd, als je je voor deze ontmoeting opgeeft.
Tot morgen, dus, hartelijk welkom voor iedereen die mee wil
doen.

Aswoensdag, woensdag 17 februari
De veertigdagentijd begint traditiegetrouw met de
viering op de Aswoensdag. Dit jaar valt Aswoensdag op
17 februari. Al verscheidene jaren vieren we op deze dag
o.a. een oecumenische dienst in de H. Familiekerk, waar
diverse mensen uit Den Haag-West bij aanwezig zijn.
Zo markeren we het begin van de veertigdagentijd – en
gaan we op weg naar Pasen.
Vanwege de huidige omstandigheden kunnen we echter
niet samen in één kerk vieren. Daarom is voor deze
viering voor de volgende oplossing gekozen. Pastor
Wielzen en ds. Martine Nijveld hebben samen één
liturgie voorbereid. Deze zal gevierd worden in de H.
Familiekerk (met pastor Duncan Wielzen als voorganger).
Dezelfde liturgie wordt gevierd in de Bergkerk (waar ds.
Martine Nijveld voorgaat). Deze laatste dienst wordt
uitgezonden via het YouTubekanaal van onze
wijkgemeente (www.tiny.cc/DenHaagWest). En ook via
de Kerkomroep. De opname wordt om 19.00 uur
gemaakt. U kunt op dat moment óf later meevieren.
Onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’, 25 februari
Op donderdag 25 februari is er weer de mogelijkheid om
mee te doen aan de onlinegespreksgroep ‘bijbel en
kunst’. We lezen een bijbelverhaal en kijken naar een
kunstwerk/schilderij. We delen onze gedachten,

gevoelens en vragen bij kunstwerk en bijbelverhaal.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De laatste
keer waren we met ons negenen. Dat is een goed
werkbaar aantal deelnemers. Mochten er veel meer
belangstellenden komen? Dan start ik met liefde een
tweede groep.
Nog even op een rijtje hoe het werkt.
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de
mail, me.nijveld@ziggo.nl, bij mij aan
- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van
mij het bijbelverhaal en een afbeelding van het
kunstwerk. Met een paar vragen erbij om de gedachten
alvast wat te vormen.
- daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag
zelf van mij een uitnodiging via Google Meet, één van de
vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten.
- op de geplande datum en tijd kunt u dan online
aanschuiven.
Aan het begin moeten we nog wel eens een (digitale)
hobbel nemen, maar meestal krijgen we het opgelost.
Indien gewenst plan ik met nieuwe deelnemers een testsessie in.
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur
Martine Nijveld
Kindernevendienst in de 40 dagentijd
Ook met de kinderen gaan we op weg naar Pasen.
Begin februari was er een overleg met de leiding van de
kindernevendiensten van onze beide kerken. Daar
hebben we nagedacht over hoe we deze tocht samen
met de kinderen kunnen gaan. Het volgende plan werd
geboren: voor elke zondag maakt één iemand van de
leiding een filmpje dat naar diverse kinderen en hun
ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. In dit
filmpje wordt het verhaal van de zondag verteld én een
aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.
Mocht u buiten deze directe doelgroep vallen, maar het
toch leuk vinden om dit filmpje te ontvangen? Laat het
dan weten door een mail te sturen naar
me.nijveld@ziggo.nl

