DE AGENDA
De preek van vanochtend ligt in gedrukte vorm op de
balie in de hal. Hij is ook na te lezen op de website
maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten/archief
van preken.
Zondag 30 mei , 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds.
Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam.
Bezoekers zijn 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 contact
op met een van de ambtsdragers van vanochtend of
met onze voorgangers van wie u de contactgegevens
op onze site kunt vinden. Algemeen mailadres:
info@maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
solozang: Jorina van Bergen
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Adrie Vrolijk
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Entrée en forme de Carillon –
Théodore Dubois (1837-1924)

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: 1-4
‘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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
GLORIA Improvisatie

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij 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 Genesis 11: 1-9 (NBV)
1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken.
2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze
in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden
tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed
bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen,
en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons
beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde
verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken
naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen
waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar
het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet
meer verstaan. 8De HEER verspreidde hen van daar over de
hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt
het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en
van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

LIED 690: 1, 2 – ‘Taal op de tong’
LEZING TWEEDE TESTAMENT
Handelingen 2: 1-24 (NBV)
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van
een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig
waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk,
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen
taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze
eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen
uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich
hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit
Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal
spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel
van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit
toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze
zullen wel dronken zijn.’
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere
apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U,
Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden
en neem ze ter harte. 15Deze mensen zijn niet dronken,
zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over
alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en
dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude
mensen droomgezichten. 18Ja, over al mijn dienaren en
dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren. 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde
beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal veranderd

worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote,
stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de
naam van de Heer aanroept worden gered.”22 Israëlieten,
luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u
gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de
wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn
toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u
door heidenen laten kruisigen en doden. 24 God heeft hem
echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem
afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet
behouden.

LIED 690: 3, 4
‘Gaat er een licht de duisternis te boven’
OVERWEGING
LIED 672: 1, 2, 3, 6
‘Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
MUZIEK Improvisatie over Lied 675
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: ... zo roepen wij U aan:
allen: ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAN
ONZE VADER
LIED 675 – Geest van hierboven
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK Toccata – Th. Dubois
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd
voor TWEE COLLECTES.
U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.
1. Voor Kerk in Actie (PKN), ten behoeve van een jaarlijks
bijbelfeest voor kinderen in Egypte.
Toelichting. Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in
Nederland. Dankzij de jaarlijkse ‘bijbelcompetitie’ lezen tienduizenden
kinderen toch bijbelverhalen. En hun familie doet mee.
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een
bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen
de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en
moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragenDe
competitie wordt afgesloten met een festival op verschillende plekken
in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de
kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke
kerk gaat er met een kindergroep naar toe.

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
aanbrengen van dubbele beglazing in de kerkzaal.

