VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
Zondag 25 april 2021, zondag Jubilate
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
solozang: Lieuwe de Jong
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Adrie Vrolijk
beeldopname: Pim de Jong
koster a.i.: Jan Goossensen

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Scherzando – Arie J. Keijzer (1932)

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
PSALM VAN DE ZONDAG 65: 1 (zang), 3 (orgel), 6
(gesproken)
‘De stilte zingt U toe, o Here’

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 654:1,5
‘Zing nu de Heer, stem allen in’

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 Ezechiël 34:1-10
1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de
herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de
HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf
geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten
wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie
slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie
niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke
dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde
dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie
hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5 Zonder herder
raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden.
Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog
in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en
er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
7Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar
ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder,
ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en
jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben
alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders,
luister naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, de HEER: Ik
zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet
meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik
zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten!

MUZIEK
Voorspel en koraal Lied 23a
'D' Almachtige is mijn herder en geleide',
Adriaan C. Schuurman (1904-1998)
TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 10: 11-16
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de
schapen. 12Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen
kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar ik heb ook
nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één
kudde zijn, met één herder.

LIED 339a
‘U komt de lof toe

PREEK
LIED 756: 1, 5, 7 (gezongen) 4, 6 (gesproken)
‘Laat komen, Heer, uw rijk’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
VOOR MENSEN
VANwij
ZIJN
diaken:
.... zo roepen
U WELBEHAGEN
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 512: 1, 2, 3
‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’

WEGZENDING en ZEGEN
MUZIEK
Allegro uit Voluntary no. 2 - Henry Heron (1738-1795)
=-=-=-=-=-=-=-=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,
‘Vrolijkheid in asielzoekerscentra’.
Toelichting. Een op de drie vluchtelingen die naar
Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak
nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in
Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk
in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve
activiteiten voor kinderen en jongeren in
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans,
theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid hun talenten
tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
aanbrengen van dubbele beglazing in de kerkzaal.

DE AGENDA
Na de dienst, 11.30 uur. Digitaal koffiedrinken.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/87605682279?pwd=aWRBdVZh
aDJXdGtCT1BmMmtCN3RoUT09
Bel voor hulp daarbij met
Cécile de Munnik, tel 06-28 76 17 20 of email
cecile.demunnik@gmail.com of
Margreet de Pous, tel 06-58 88 50 63 of email
margreetdepous@gmail.com of
Carolien Gijsbers, tel 06-10 16 90 59 of email
cfm.gijsbers@planet.nl
De preek van vandaag is vanaf morgen na te lezen op de
website maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten /
Archief van preken.
Zaterdag 24 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 2 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. Bert
Kuipers, Rotterdam. Organist: Bert van Stam. De dienst is te
volgen op internet. Zie de website maranathakerkdenhaag.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);
Thuiskindernevendienst
Ook de weg van Pasen naar Pinksteren gaan we samen met
de kinderen.
Voor elke zondag maakt iemand van de leiding van onze
nevendiensten een filmpje, dat naar diverse kinderen en hun
ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. Op dit
filmpje wordt het verhaal van de zondag verteld én een
aanzet gegeven voor een creatieve verwerking.
Mocht u buiten de directe doelgroep vallen, maar het toch
leuk vinden om het filmpje te ontvangen? Laat het dan
weten door een mail te sturen naar me.nijveld@ziggo.nl
Onlinegroepen bijbel en verbeelding, 29 april
(schilderkunst/poëzie)
Ook in de tijd tussen Pasen en Pinksteren wil ik graag een
tweetal gespreksavonden aanbieden rond bijbel en
schilderkunst/poëzie.
De eerste avond: donderdagavond 29 april, gedicht en
schilderij bij het bijbelverhaal van Jona,
een verhaal dat goed past in de tijd na Pasen.
De tweede avond: donderdagavond 20 mei, gedicht en
schilderij bij Pinksteren.
Tijd: 20.00 - 21.15 uur.
Er zijn al voldoende deelnemers om de avonden door te
laten gaan. Maar mocht u ook belangstelling hebben? Het
werkt zo:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail
bij mij aan;
- het maximum aantal is 9 deelnemers;
- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij
het bijbelverhaal en een afbeelding van het schilderij dat we
samen gaan bekijken én de tekst van het gedicht;
- 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. Indien
gewenst/nodig, plan ik met alle liefde met nieuwe
deelnemers een testsessie in;
- op de geplande datum en tijd kan iedereen dan online
aanschuiven
Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Zondag 2 mei: afscheid en doorgaan
Op zondag 2 mei nemen we in de Bergkerk afscheid van
ouderling Karen van Drongelen.
De ambtstermijn van diaken Margriet den Heijer-Sikkema
wordt met twee jaar verlengd.

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op onze website.
Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

