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VERWELKOMING en CALENDARIUM 

 

AANVANGSMUZIEK 

Thema uit Sonata da Chiesa – Hendrik Andriessen 

(1892-1981) 

 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 

 

INLEIDING op het thema: ‘Einde? Of nieuw begin?’ 

BEMOEDIGING 

ouderling:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

DREMPELGEBED 

LIED Psalm 97: 1, 6 –  declamatie 

‘Groot koning is de Heer’ 

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 

 v.  Ere zij God in de hoge 

 a.  EN VREDE OP AARDE 

   VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

GLORIALIED 657: 1 - declamatie 

‘Zolang wij ademhalen’ 

 

DE SCHRIFT 

Voor het lezen uit de bijbel zeggen wij de ZEGEN van 

Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 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. 

EERSTE SCHRIFTLEZING 2 Koningen 2: 1-15 (NBV) 

1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een 

stormwind zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt 

uit Gilgal te vertrekken, 2 maar Elia zei tegen Elisa: “Blijf jij 

hier, de HEER wil dat ik naar Bethel ga.” Elisa antwoordde: 

“Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken 

aan dat ik u alleen laat gaan.” Zo gingen ze samen op weg 

naar Bethel. 3 De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de 

stad tegemoet en zeiden tegen hem: “Weet u wel dat de 

HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?” “Ja, ik 

weet het,” antwoordde hij. “Zegt u maar niets.”4 Elia zei 

tegen Elisa: “Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho 

ga.” Maar Elisa antwoordde: “Zo waar de HEER leeft, en zo 

waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.” 

Zo gingen ze samen naar Jericho. 5 De profeten van Jericho 

kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: “Weet u wel, 

dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?” “Ja, 

ik weet het,” antwoordde Elisa. “Zegt u maar niets.” 6 Elia 

zei tegen Elisa: “Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de 

Jordaan ga.” Maar Elisa antwoordde: “Zo waar de HEER 

leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u 

alleen laat gaan.” Zo gingen ze samen verder. 

7 Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten 

die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. 8 

Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg er 

mee op het water, waarop het naar links en naar rechts 

wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9 

Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: “Wat kan ik nog 

voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het 

maar.” Elisa antwoordde: “Laat mij dubbel in uw geest 

delen.” 10 “Je vraagt iets heel moeilijks,” zei Elia. ‘Als je ziet 

hoe ik van je wordt weggenomen, zal je wens vervuld 

worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.” 11 En 

terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar 

gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur 

ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de 

hemel. 12 Elisa zag het gebeuren en riep: “Vader, vader! 

Strijdwagen en ruiterij van Israël!” Toen hij Elia niet meer 

kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13 Hij raapte Elia’s mantel, 

die was afgegleden, op en liep terug. Bij de oever van de 

rivier hield hij stil.  

14 Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: 

“Waar is de HEER, de God van Elia?” Dus ook hij sloeg op het 

water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, 

zodat Elisa kon oversteken. 15 De profeten uit Jericho, die 

Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen 

elkaar: “De geest van Elia is op Elisa neergedaald.”      

 

SCHRIFTLIED Psalm 47: 2, 3 – declamatie 

‘God stijgt blinkend schoon’ 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lukas 24: 44-53 (NBV) 

44 Jezus zei tegen hen: “Toen ik nog bij jullie was, heb ik 

tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de 

Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in 

vervulling moest gaan.” 45 Daarop maakte hij hun verstand 

ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei 

tegen hen: “Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en 

sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de 

dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen 

zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden 

worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, 

te beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zal ervoor zorgen dat de 

belofte van de Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad 

DIENST van de SCHRIFT  



tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.” 

50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief 

hij zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl hij hen 

zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de 

hemel. 52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote 

vreugde terug naar Jeruzalem, 53 waar ze voortdurend in de 

tempel waren en God loofden. 

LIED 663 – declamatie 

‘Al heeft hij ons verlaten’ 

MEDITATIE over  ‘Einde? Of nieuw begin?’ 

Naar aanleiding van: 2 Koningen 2 : 9b. Elisa 

antwoordde: “Laat mij dubbel in uw geest delen!” 

En Lukas 24 : 51 en 52. Terwijl hij hen zegende, ging hij 

van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52 Ze 

brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug 

naar Jeruzalem en loofden God. 

 

MUZIEK  

Variatie IV uit Sonata da Chiesa – Hendrik Andriessen 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij U: 

   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 476: 23, 4 – declamatie (Liedboek 1973) 

‘Meester, Heer, uw graf kon U niet houden’ 

WEGZENDING en ZEGEN 
Raak mij, raak mij aan. Leg Uw hand op mij. Geef mij Uw zegen. Dan 

zal ik leven. 

Reiszegen van St. Patrick, Ierse monnik uit de vroege 

Middeleeuwen: 
 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. 
 

SLOTMUZIEK 

Finale uit Sonata da Chiesa - Hendrik Andriessen 

 

=0=0=0=0= 

 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor TWEE COLLECTES. 

U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de 

rekeningnummers in de Agenda. 

 

1. Voor de Haagse diaconie, ten behoeve van het werk 

van Kariboe Bibi. 
Toelichting. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Den 

Haag Zuidwest). Afrikaanse vrouwen kunnen er  elkaar ontmoeten, 

steunen en inspireren. Het werk is bestemd voor vrouwen en hun 

kinderen, van baby tot tiener. Verder staat Kariboe Bibi open voor 

kleine Afrikaanse ’zelforganisaties’ die op zoek zijn naar ruimte en 

ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf.  

De Diaconie wil deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar kan 

zij uw bijdrage goed bij gebruiken. 

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

aanbrengen van dubbele beglazing in de kerkzaal. 

  

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 van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op de 

website maranathakerkdenhaag.nl, onder 

Erediensten/archief van preken. 

 

Zondag 23 mei (Pinksteren), 10.30 uur. Kerkdienst, 

voorganger ds. Axel Wicke. Organist: Bert van Stam. 

Bezoekers zijn weer welkom (30 plus medewerkers).  

Opgave bij Marian (info@maranathakerkdenhaag.nl of 06 41 

45 28 29) of bij Margreet (06-58 88 50 63). 

 

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. 

www.maranathakerkdenhaag.nl 

 

Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw interesse op 

een andere manier tonen? Neem gerust contact op  met een 

van onze voorgangers van wie u de contactgegevens op onze 

site kunt vinden. Algemeen mailadres: 

info@maranathakerkdenhaag.nl 


