Projectlied kinderen voor de veertigdagentijd

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 13 maart 2022, Reminiscere
tweede van de veertigdagentijd
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Erika van Gemerden
voorbeden: Chris van Dam
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
In STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en Calendarium

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui

DE AGENDA

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.

DREMPELGEBED
Woensdag 16 maart, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal.

LIED Psalm 25: 1, 3, 8
Vespers. In de veertigdagentijd zijn er vespers, steeds op
woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Een half uur om tot
rust te komen, een tekst te lezen, liederen te zingen, naar
muziek te luisteren, stil te zijn. Om toe te leven naar Pasen.
Tot Pasen is iedere zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur de kerk
geopend voor bezoekers.
Zondag 20 maart, 10.30 uur. Derde zondag in de
veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger Mark van der Laan.
Organist: Bert van Stam.
Zondag 27 maart, 10.30 uur. Vierde zondag in de
veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger ds. Leo de Leeuw.
Organist: Bert van Stam.
Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is
beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05.
E-mail: hartzhemrica@hetnet.nl.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
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,
o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma);

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

‘Heer, ik hef mijn hart en handen’

SMEEKGEBED, afgesloten met:
voorganger:
.......... zo bidden wij:
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Christus onferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
LIED in de veertigdagentijd Psalm 139: 1
‘Heer die mij ziet zoals ik ben’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN
Projectlied: zie achterzijde.

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 34: 27-35 (NBV21)
De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op
grond van deze geboden sluit Ik met jou en de Israëlieten een
verbond.’ 28Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar
bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En de HEER schreef de
tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
29Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond
bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de
HEER had gesproken. 30Toen Aäron en de andere Israëlieten de

glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te
gaan, 31maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van
het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32Daarna
kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te
houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had.
33Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een
sluierdoek. 34Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen
om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer
naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem
opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna
bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de
HEER ging spreken.

LIED 319: 1, 2, 3, 7
‘Alles wat er staat geschreven’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 9: 28-36
Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met
Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 29Terwijl
Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en
werd zijn kleding stralend wit.
30Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het
waren Mozes en Elia, 31die in hemelse luister verschenen
waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in
Jeruzalem zou voltooien. 32Petrus en de beide anderen waren in
een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de
luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden.
33Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus
tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie
tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,’
maar hij wist niet wat hij zei. 34Terwijl hij nog aan het spreken
was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; toen de
wolk hen omhulde werden ze bang. 35Er klonk een stem uit de
wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar
Hem!’
36Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze
zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand
wat ze hadden gezien.

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
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 543 (staande)
‘Gij zijt in glans verschenen’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Praeludium in g, BWV 861, uit Wohltemperierte Klavier I,
J.S. Bach.
COLLECTES bij de uitgang: twee collectes
(U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken.)

Bestemming collectes.
1. Voor de Haagse Diaconie, ten behoeve van de stichting
Samenwerkingsverband Invaliden Vakantieweken (SIV).
Toelichting. Stichting SIV, waarin de protestantse diaconieën uit Den
Haag en omgeving samenwerken, organiseert al ruim 55 jaar
vakantieweken voor mensen uit onze regio met een (ernstige)
lichamelijke beperking, die door hun handicap afhankelijk zijn van
anderen. In veel gevallen hebben ze moeten verhuizen naar een
verpleeghuis of woonzorgcentrum. Ze worden een weekje in de
watten gelegd op een mooie locatie in de natuur. Daar worden ze
verzorgd door vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw
gift kunnen we onze gasten een week met goede zorg en warme
aandacht omringen. Zie ook: stichting-siv.nl.
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘SIV’.

2. Voor de kerkrentmeesters.
Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00
(PGG Maranathakerk).

Vastenactie Maranathakerk 2022
Gedurende de veertigdagentijd staat achter in de kerk een
rode bus. Die is bestemd voor de vastenactie.

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Allemande uit Franse Suite II, BWV 813,|
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN

Toelichting. De Vastenactie komt dit jaar ten goede aan de landelijke
organisatie ´Het vergeten kind´. Dit actieplatform richt zich op
kwetsbare kinderen en jongeren die opgroeien in een onveilige of
instabiele thuissituatie. Zo zijn er ruim 100.000 kinderen die
opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek en er zijn ruim
55.000 kinderen waarbij het zo mis gaat dat ze niet meer thuis
kunnen wonen.
Hoewel uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen tot de
gelukkigste ter wereld behoren, geldt dit geluk helaas niet voor alle
kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg
fout. Meer informatie: hetvergetenkind.nl

