VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
e

28 februari 2021, 2 zondag van de veertigdagentijd
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

Bij deze dienst
Onze kerkdiensten zijn op dit moment (live of op een later
moment) te beluisteren via KERKOMROEP
(www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep).
Bij deze diensten zijn alleen aanwezig wie nodig zijn voor de
uitzending. De liedmomenten vullen we op een andere manier
in, omdat er nog niet gezongen kan worden.
De bijbeltekst van deze dienst (uit Marcus 9) stond centraal
tijdens de onlinegespreksavond op donderdag 25 februari. Op
die avond keken we ook naar een tweetal schilderijen bij dit
verhaal, namelijk van de Nigeriaanse kunstenaar Augustin
Kolawole Olayinka en van de Amerikaanse Lewis Bowman.
Vindt u het fijn om eens na te praten n.a.v. deze viering? Bel,
mail of app dan gerust: 06 16 733 742 // 070 779 07 24 of
me.nijveld@ziggo.nl
Veertigdagenfilmpjes voor de kinderen
Begin februari was er een overleg met de leiding van de
kindernevendiensten van Maranathakerk en Bergkerk. Daar
hebben we nagedacht over hoe we de tocht naar Pasen ook
samen met de kinderen kunnen gaan. Het volgende plan werd
geboren (en is ondertussen gestart). Voor elke zondag maakt
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

WELKOM
AANVANGSMUZIEK
Jesus Leiden, Pein und Tod,
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

DE VOORBEREIDING

Vreugde geven mij de woorden.
Voorganger:
De ene dag reikt de volgende de hand,
zo rijgt uw licht zich zwijgend
door de tijd. Steeds weer breekt
na de nacht de hemel open.
Gij hebt de koers van de zon bepaald,
die in de ochtend vogels wakker roept
en in de avondschemering de schepping
zacht tot rust laat komen.
Antifoon op orgel
Ouderling:
Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen.
Vreugde geven mij de woorden.
Voorganger:
Zoals de zon na de nacht
de hemel inklimt, zo leidt
uw woord ons door het bestaan.
Groter dan wij begrijpen
het wonder van tijd en de wegen
van het leven. Laat over ons schijnen
het licht van uw Wijsheid.
Ouderling:
Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen.
Vreugde geven mij de woorden.
Antifoon op orgel
(tekst: Margryt Poortstra; muziek: Bram Stellingwerf;
lied 143, Oecumenische liedbundel
‘Zangen van Zoeken en Zien’)

GEBED OM ONTFERMING
afgesloten met Lied 330 (tekst en muziek)
Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit tegen de klippen op,
even is het waar en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard in uw vergezicht.

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui

DE SCHRIFTEN

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen (in kerk en thuis): DIE HEMEL EN AARDE
GEMAAKT HEEFT

WOORD VOORAF BIJ DE LEZINGEN

Als DREMPELGEBED bidden we een vrije vertolking van
Psalm 19.

ELIA OP DE BERG
(in de vrije vertelling van Nico ter Linden bij
1 Koningen 19)
LEZING uit het EVANGELIE
Marcus 9: 2-10 (Naardense Bijbel)

Antifoon op orgel
Ouderling:
Van dag tot dag verlicht Gij mijn wegen.

2 Zes dagen hierna
neemt Jezus
Petrus, Jakobus en Johannes mee

en voert hen omhoog naar een steile berg,
op zichzelf, (zij) alleen.
Vóór hen wordt hij veranderd
van gedaante,
3 en zijn klederen worden glanzend,
zéér wit,
zo wit als geen voller op de aarde
(ze) vermag te maken.
4 En aan hen laat Elia zich zien,
samen met Mozes;
zij zijn samensprekend met Jezus geweest.
5 Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus:
rabbi, hoe goed is ‘t ons om hier te zijn!,
laten wij drie tenten maken:
voor u een, voor Mozes een
en voor Elia een!
6 Want hij heeft niet geweten
wat te antwoorden,want ze geraken buitengewoon
bevreesd.
7 En het geschiedt
dat een wolk hen overschaduwt,
en er geschiedt
een stem vanuit de wolk:
dit is mijn beminde zoon,
hoort naar hem!
8 Maar als zij om zich heen kijken
zien zij ineens niemand meer
dan alleen Jezus bij hen.
9 Terwijl zij uit het gebergte afdalen
gebiedt hij hun
om aan niemand te vertellen
wat zij hebben gezien,
‘behalve wanneer de mensenzoon
uit doden zal opstaan’.
10 Dat woord houden zij vast, bij elkaar
er samen naar zoekend wat het is,
dat ‘uit doden opstaan’.

LIED 816
‘Dat wij onszelf gewonnen geven’
(De vier coupletten van dit lied worden gelezen
op muziek)

OVERDENKING
GELOOFSBELIJDENIS Lichtcredo

Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.
Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.
(tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden; muziek:
John Goss; Lied 229, Oecumenische liedbundel
‘Zangen van Zoeken en Zien’)

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN, o.a. over de collectes (zie onder)
VOORBEDEN en STIL GEBED, waarbij wij telkens bidden:
diaken: …zo bidden wij samen:
allen (in kerk en thuis): Zie naar uw mensen,
wijs ons de weg van het leven.
ONZE VADER
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
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 der eeuwigheid.
Amen.

Voor en na de geloofsbelijdenis wordt geïmproviseerd
op de melodie. Deze geloofsbelijdenis kan gezongen worden op de
wijs van lied 103c in ons Liedboek.

AFSLUITENDE WOORDEN

Wij geloven in het leven,
uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem
die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat mensen raakt.

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek haar aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen:
dat Jij mij ziet, dat Jij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

ZENDING EN ZEGEN

LIED 221: 1 (tekst aangepast MN)

ALLEN (in kerk en thuis): AMEN
SLOTMUZIEK
Christus, der uns selig macht, Johann Gottfried Walther

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 de vastenactie van
Den Haag-West: het opvanghuis Lozerhof van het Leger
des Heils.
Toelichting. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in
Den Haag ‘s winters terecht bij de opvang van het Leger
des Heils. De opvang is open als de gevoelstemperatuur
lager dan nul graden is en biedt een bed, douche en
gelegenheid om kleding te wassen. Er is ontbijt, lunch en
een warme maaltijd in de avond. In verband met de
lockdown is de opvang momenteel dag en nacht geopend.
Het Leger des Heils neemt op dit moment veel OostEuropeanen op, die hun baan hebben verloren en
daardoor ook hun huisvesting kwijt zijn. Zij kunnen op dit
moment ook niet terug naar het land van herkomst.
In Den Haag heeft het Leger des Heils in de locatie
Lozerhof (wijk Bouwlust) opvang voor kwetsbare
daklozen, die zorg en opvang mijden en waarvoor geen
plaats is in de reguliere opvang. Momenteel verblijven hier
meer dan honderd daklozen. De vastenactie is dit jaar
bestemd voor de Lozerhof.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de
diaconie. Vermeld daarbij: Vastenactie.
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
Woensdag 3 maart, 19.30-20 uur. Vesper. Als
voorbereiding op Pasen is er in de Maranathakerk elke
woensdagavond een korte bijeenkomst met muziek,
gebeden en Bijbellezing. De vespers zijn te beluisteren
via internet (Kerkomroep).
Zondag 5 maart, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Bert Kuipers (Rotterdam). Deze dienst is te
beluisteren via internet (Kerkomroep)..

Samen een gedicht lezen – een online bijeenkomst
De onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’ loopt. Voor mij
reden om te zien of ik nog een andere onlinegroep op
kan starten. Om in deze woestijntijd elkaar toch een
beetje nabij te kunnen zijn…
In de afgelopen jaren heb ik veel gedaan met het samen
lezen van poëzie rond vragen van leven en geloven. Dit
zou naar mijn idee ook prima online kunnen: ik zoek een
gedicht (of twee) dat op de één of andere manier
aansluit bij de huidige tijd, bij wat speelt in kerk of
samenleving, de tijd van het (kerkelijk) jaar of wat dan
ook. Wie zich opgeeft voor deze groep, krijgt dit gedicht
vooraf toegestuurd. Tijdens de onlinebijeenkomst praten
we er samen over. Wat roept dit gedicht bij ons op? Wat
raakt ons? Wat kunnen we ermee in ons hier en nu?
Datum: dinsdag 9 maart, om 10.30 uur (tot ongeveer
11.30 uur). En als het bevalt, doen we het gewoon nog
eens! Ook hier werkt het zo:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de
mail bij mij aan;
- in de week eraan voorafgaand ontvangt u van mij het
gedicht;
- daarnaast ontvangen alle belangstellenden de
maandag ervoor van mij een uitnodiging via Google
Meet, één van de vele manieren om elkaar digitaal te
ontmoeten; indien nodig/gewenst plan ik van harte met
u een test-sessie in.
- op de geplande datum en tijd kunt u dan online
aanschuiven.
Ik hoor graag wie belangstelling heeft! Weet u welkom!
Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Afscheid ambtsdragers op zondag 14 maart
Op zondag 14 maart nemen we in de Bergkerk afscheid
van een tweetal ambtsdragers van Den Haag-West: van
Edwine Muller-Buschman en van Leen Slegers. Beiden
waren de afgelopen vier jaar actief als ouderling. We zijn
dankbaar voor wat zij in deze rol voor onze gemeente
betekend hebben en zullen daar in deze dienst aandacht
aan besteden. Ouderling Aaltje Visser (ouderling voor
het pastoraat) zal haar ambtstermijn met vier jaar
verlengen.
Ook bij deze dienst kunnen geen kerkgangers aanwezig
zijn, zoals bij al onze vieringen, maar u kunt via
livestream of kerkomroep erbij zijn. (de kerkenraad)

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.

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

