Projectlied kinderen voor de veertigdagentijd

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 3 april, Judica, vijfde in de veertigdagentijd
voorganger: ds. Erika van Gemerden, organist: Bert van Stam
ouderling: Sander laman Trip, kindernevendienst: Cécile de Munnik

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
Vespers. In de veertigdagentijd zijn er vespers, steeds op
woensdagavond van 19.30 tot 20 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.
Elke zaterdag tot Pasen, 14-16 uur, is de kerk geopend voor
bezoekers.
Woensdag 6 april, 10-12 uur. Concert: koffie met muziek.
Angela Duncan (fluit) en Loes van Hemert (vleugel) brengen
een gevarieerd licht-klassiek programma.
Zondag 10 april, Palmzondag, 10.30 uur. Kerkdienst,
voorganger ds. Ad Alblas. Organist: Bert van Stam.
Diensten in de Stille Week
Maandag 11, dinsdag 12, woensdag 13, dagelijkse vespers,
19.30-20 uur.
Donderdag 14 april (Witte Donderdag), dienst met kinderen,
19.30 u, ds. IJjo Akkerman.
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag), 19.30 uur, ds. IJjo Akkerman.

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 43: 1, 2, 3. ‘O God kom mijn geding beslechten’
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 veeertigdagentijd 458: 1, 2 (Liedboek 1973)

Zondag 17 april, Pasen.
06.00 uur Paaswake, voorganger ds. IJjo Akkerman.
10.30 uur Hoofddienst, voorganger ds. Ad Alblas.
Zondagochtend 17 april 09 uur, gezellig paasontbijt in de
gemeentezaal. Intekenlijst hangt in de hal.
Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is
beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05.
E-mail: artzhemrica@hetnet.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,
o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma);

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

2. Toch staat mij niets vaster dan dit:
Gij kunt u niet verre bevinden,
want steeds als het hart tot U bidt,
vertroost Gij ons als uw beminden.
Dit staat voor ons vast:
in U, onze kracht,
bewegen en leven en zijn wij.

LOFZANG

DE SCHRIFT

Muziek: Bert van Stam
24-26

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6

)

Moment met de KINDEREN
Projectlied wordt gezongen: zie achterzijde.
EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 8: 11-18 (NBV21)
Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik niet
de weg van dit volk moest gaan. Hij zei: 12‘Noem niet alles een
samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet
bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.
13Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor Hem
zijn angst en ontzag op hun plaats. 14Hij zal een heiligdom zijn,
maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de
twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net
waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. 15Velen
zullen struikelen, ze komen ten val en worden vermorzeld, raken
verstrikt en worden gevangen.’
16Ik zal mijn getuigenis zorgvuldig bewaren, dit onderricht in
mijn leerlingen verzegelen. 17Ik zal wachten op de HEER, hoewel
Hij zich van het volk van Jakob heeft afgewend; ik heb mijn hoop
op Hem gevestigd. 18Ik ben, met de kinderen die de HEER mij
heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de
HEER van de hemelse machten, die op de Sion woont.

LIED 562: 1, 2
‘Ik wil mij gaan vertroosten’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 20: 9-19 (NBV21)
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde
een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna
hij voor geruime tijd op reis ging. 10Toen de oogsttijd was
gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn
deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de
wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege
handen weg. 11Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die
werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden
ze ook hem met lege handen weg.
12De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die
werd afgetuigd en de wijngaard uit gegooid. 13Toen zei de
eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn
geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel
ontzag hebben.”
14Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar:
“Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis
voor ons.” 15En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden
hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen?
16Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard
aan anderen.’
Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17Maar Hij
keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven
staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen
geworden”? 18Iedereen die over die steen struikelt, valt te
pletter, en degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld.’
19De schriftgeleerden en hogepriesters, die begrepen dat Jezus
deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden Hem op
dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie
van het volk.

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 160a
‘Die rechtens God gelijk’
Het voorspel is van Christiaan de Vries (1980)

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN en STIL GEBED
v:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 649: 1, 2, 6, 7 (staande)
‘O Heer blijf toch niet vragen’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Dona Nobis Pacem ( 'Geef ons vrede') – slotdeel van
Missa in b kl., BWV 232 'Hohe Messe',
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
COLLECTES bij de uitgang: twee collectes
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken.

1. Voor hulp aan inwoners van en vluchtelingen uit Oekraïne.
Toelichting. De opbrengsten van collectes in de veertigdagentijd
bestemd voor Oekraïne worden verdubbeld door de Protestantse
Diaconie Den Haag. De opbrengst wordt afgedragen aan Kerk in Actie
en komt terecht bij een partner van Giro 555, de samenwerkende
hulporganisaties. Meer informatie: diaconiedenhaag.nl.
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Oekraïne’.

2. Voor de vastenactie van de Maranathakerk, ten behoeve
van ´Het vergeten kind’.
Toelichting. De Vastenactie in de veertigdagentijd 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
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Vastenactie’.

