VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
Zondag 11 april 2021, Quasimodo Geniti
Beloken Pasen
voorganger: Jenne de Haan
organist: Bert van Stam
ouderling: Pieter van den Broek
diaken: Cécile de Munnik
beeldopname: Pim de Jong
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Gnossienne no. 1 – Erik Satie (1866-1925)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
INLEIDING OP HET THEMA
‘Plaats van vrede en recht’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 30: 1, 2 – muziek - declamatie - muziek
‘Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd’

SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN

GLORIA Lied 1010: 1, 3 – muziek - declamatie - muziek
‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

DE SCHRIFT
Voor het lezen uit de bijbel zeggen wij de ZEGEN van
Aäron (uit Numeri 624-26) in samenspraak.
De HEER zegene ons Hij behoede ons

DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS LICHTEN
EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE. AMEN.
EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 26: 1-13 (NBV)
1 Op die dag zal in Juda dit lied klinken:
“Wij hebben een sterke stad,
De HEER biedt ons redding
Als een wal, als een muur.
2 Opent de poorten,
Opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden,
Het volk van Uw getrouwen.
3 De standvastige is veilig bij u,
Vrede is er voor wie op u vertrouwt.
4 Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem,
Want de HEER is een rots sinds mensenheugenis.
5 Hij haalt neer wie in hoogte leven
En veilig in hun onneembare vesting wonen.
Hij brengt zelf hun stad ten val,
Hij maakt haar met de grond gelijk,
Niets laat hij van haar heel.
6 Dan wordt ze onder de voet gelopen,
Vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.”
7 U effent het pad voor de rechtvaardige,
U baant voor hem een rechte weg.
8 Ook wij verlaten ons op u, HEER:
Wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam,
Naar u gaat ons verlangen uit.
9 Reikhalzend kijk ik naar u uit,
Zelfs ’s nachts verlang ik naar u.
Wanneer u een oordeel over de wereld velt,
Zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.
10 Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard,’
Gerechtigheid zal hij nooit leren.
In het land van het recht doet hij slechts onrecht;
De macht van de HEER merkt hij niet op.
11 HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet.
Laat hem dan tot zijn schande zien
Hoe u ijvert voor uw volk,
Hoe het vuur uw vijand verteert.
12 Heer, geef ons vrede,
Alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan.
13 HEER, onze God,
Andere heren hebben ons in hun macht gehad,
Maar alleen uw naam zullen wij prijzen.

LIED 175: 1, 3 – muziek - declamatie - muziek
‘Wij hebben en sterke stad’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 20: 19-29 (NBV)
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat
ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden
staan en zei: ”Ik wens jullie vrede!” 20 Na deze woorden
toonde hijVOOR
hun zijnMENSEN
handen en
zijnZIJN
zijde.WELBEHAGEN
De leerlingen waren
VAN
blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: “Ik wens
jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik
jullie uit.” 22 Na deze woorden blies hij over hen en zei:
“Ontvang de Heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn
ze niet vergeven.”

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent “tweeling”), was er
niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem
vertelden: “Wij hebben de Heer gezien!” zei hij: “Alleen als ik
de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn
vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal
ik het geloven.” 26 Een week later waren de leerlingen weer bij
elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten
waren, kwam Jezus in hun midden staan. “Ik wens jullie
vrede!” zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: “Leg je
vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 28 Tomas
antwoordde: “Mijn Heer, mijn God!” 29 Jezus zei tegen hem:
“Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet
zien en toch geloven.”

WEGZENDING en ZEGEN van St. Patrick

LIED 644: 1, 2 – muziek – declamatie - muziek

=-=-=-=-=-=-=-=-

‘Terwijl wij Hem bewenen’

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd
voor TWEE COLLECTES.
U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.

MEDITATIE
Tekst (Jesaja 26:1-4)
1 Op die dag zal in Juda dit lied klinken:
“Wij hebben een sterke stad,
De HEER biedt ons redding
Als een wal, als een muur.
2 Opent de poorten,
Opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden,
Het volk van Uw getrouwen.
3 De standvastige is veilig bij u,
Vrede is er voor wie op u vertrouwt.
4 Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem,
Want de HEER is een rots sinds mensenheugenis.
(...)
En: Johannes 20 : 19 slot, 21 a, en 26 slot de woorden van Jezus: ‘Ik wens
jullie vrede!’

MUZIEK Improvisatie
LIED Psalm 18: 1, 9 – muziek - declamatie -muziek
‘Ik heb U lief van ganser harte, Here’

DE GEBEDEN EN GAVEN

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te
beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over
u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.

MUZIEK
Figurirter Choral Auf! Auf! Mein Herz mit Freuden –
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718 -1795)

1. Voor de diaconie, ten behoeve van de vastenactie van
Den Haag-West: het opvanghuis Lozerhof van het Leger
des Heils. Dit is de laatste zondag van de vastenactie.
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.

MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
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 Psalm 147: 1, 7 – muziek - declamatie muziek
‘Lof zij de Heer, goed is het leven’

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 het
onderhoud van de tuin rond de kerk.

DE AGENDA
Wie contact wil opnemen met de heer Jenne de Haan
over de dienst van vanochtend, kan hem mailen.
E-mail: jennemarieke@gmail.com. U kunt ook bellen,
maandagochtend tussen 9 en 10 uur.
Tel.: 06 21 70 11 98.
De preek is vanaf maandag na te lezen op de website
maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten.

Zaterdag 17 april 14-16 uur, Open kerk. De
Maranathakerk is tot Pinksteren alle zaterdagen
’s middags geopend voor bezoekers. Wie wil kan een
kaarsje aansteken en van de stilte genieten. Er is een
gastvrouw./heer aanwezig voor informatie en gesprek.
Zondag 18 april, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds.
Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam. De
dienst is te volgen op internet. Zie de website
maranathakerkdenhaaag.nl
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);
Informatiemateriaal over het karakter van de Maranathakerk
vindt u op onze website.

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

