VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
Zondag 4 april 201, Pasen
Voorganger: Sity Smedinga
Organist: Bert van Stam
Solozang: Lieuwe de Jong
Ouderling: Sander Laman Trip
Diaken: Hester Jansen
Beeldopname: Pim de Jong
Koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
PAASJUBEL met orgelspel en zang
Lied 634 (‘U zij de glorie’) en
Lied 642 (‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’)
WELKOM EN CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Chorale Prelude on Easter Hymn,
Healy Willan (1880-1968)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
o. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
WOORDEN BIJ HET LICHT met
Lied 600: 1 en 5
‘Licht, ontloken aan het donker’
VOOR DE KINDEREN
bij het aansteken van de kinderkaars
GEBEDEN VAN LOF EN DANK EN ZORG
eerst gezongen, daarna gesproken
Psalm 98, vertaling van Ida Gerhard en Maria van der
Zeyde, opnieuw toon gezet door Lieuwe de Jong.

DE SCHRIFT
SCHRIFTLEZING Jesaja 25: 6-9 (NBV)
6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8 Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de HEER, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

SCHRIFTLIED Lied 762: 4, 5
‘Wij treden aan het ontoegank’lijk licht’

EVANGELIELEZING Johannes 20: 1-18
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de
opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar
Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en
zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten
niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere

leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel,
maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en
kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de
linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even
later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag
de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht
bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold
op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het
eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en
geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat
hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug
naar huis.
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil
je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald
en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’
14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze
wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus.
‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u
hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt
neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei
Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn
broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn
Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God
is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen
hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen
haar gezegd had.

WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
SLOTMUZIEK
Aria 'Jesus Christus, Gottes Sohn', Versus 3 uit cantate
BWV 4 'Christ Lag in Todesbanden' - Johann Sebastian
Bach (1685-1750)
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 2021
van Den Haag-West: het opvanghuis Lozerhof van het
Leger des Heils.
Toelichting. 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.

OVERDENKING
‘Voor mensen die naamloos’

De overdenking is vanaf morgen na te lezen op de
websitemaranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten/archief
van preken.

DE GEBEDEN EN GAVEN

DE AGENDA

MEDEDELINGEN

Zondag 11 april (Beloken Pasen), 10.30 uur. Kerkdienst,
voorganger Jenne de Haan, Delft. Organist: Bert van Stam.
Deze dienst is te volgen via internet, zie de website
maranathakerkdenhaag.nl

LIED 647: 1, 4

VOORBEDEN EN STIL GEBED
d. .... zo roepen wij U aan:
a. God van Leven en Licht, maak alles nieuw
GEBED DES HEREN
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 630: 1, 4
‘Sta op! Een morgen ongedacht’

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);

Kijk regelmatig op onze website
voor het laatste nieuws:
www.maranathakerkdenhaag.nl

