VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
Zondag 14 maart 2021,
4 zondag van de veertigdagentijd; Leatare
e

voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
solozang: Lieuwe de Jong
ouderling: Sander Laman Trip
diaken a.i.: Hanneke Richter
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Erbarm dich mein, o Herre Gott,
BWV 721 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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 283: 1, 3, 4 – solozang
‘In de veelheid van geluiden’

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

DE SCHRIFT
Wij zeggen de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26) 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 EERSTE TESTAMENT Zacharia 8: 19-23 (NBV)
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De
vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de
vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen
voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde
en vrolijkheid. Maar let wel: houd de vrede en
waarheid in ere!
20Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen
opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden.

21De inwoners van de ene stad zullen naar de
volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij
zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de
hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” 22Grote
en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om
daar de HEER van de hemelse machten te vereren en
zijn gunst af te smeken. 23En dit zegt de HEER van de
hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien
mannen uit volken met verschillende talen een Joodse
man bij de slip van zijn mantel grijpen met de
woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we
hebben gehoord dat God bij u is.”’
SCHRIFTLIED 546: 1, 4, 5 – solozang
‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’
LEZING TWEEDE TESTAMENT Johannes 6: 1-15 (NBV)
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van
Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2
Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze
gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken
deed. 3Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn
leerlingen zitten. 4Het was kort voor het Joodse
pesachfeest.
5Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte
naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar
kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te
geven?’ 6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te
stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.
7Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou
niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood
te geven.’ 8Een van de leerlingen, Andreas, de broer
van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met
vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben
we daaraan voor zo veel mensen?’ 10Jezus zei: ‘Laat
iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze
gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.
11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij
gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12Toen iedereen
volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen:
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er
niets verloren gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden
twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf
gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de mensen
het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze:
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou
komen.’ 15Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen
om mee te gaan en hem dan tot koning zouden
uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg,
alleen.
ACCLAMATIE in samenspraak
DE EEUWIGE IS ONZE VREUGDE, HIJ IS HET DIE
WONDEREN DOET.
OVERWEGING
MUZIEK Pastorale – Charles-Marie Widor (1844-1937)
LIED 869: 1, 3, 4, 5 – solozang
‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
EEUWIGE, WIJS WEGEN VAN VRIJHEID EN
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.
SLOTLIED 904:1, 3, 5 – solozang
‘Beveel gerust uw wegen’

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK Improvisatie 'Klimaatalarm'
=0=0=0=0=0=

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
De preek van vanochtend is na te lezen op de website,
maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten / archief
van preken.
Woensdag 17 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). De Orde van Dienst staat op
de website (Agenda).
Zondag 21 maart, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Martine Nijveld. Deze dienst is te beluisteren via
internet (Kerkomroep).
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);

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

Actuele informatie:
www.maranathakerkdenhaag.nl

