Projectlied kinderen voor veertigdagentijd en Pasen

VIERING VAN PASEN IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 17 april 2022, Eerste Paasdag
voorganger: ds. Ad Alblas
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken a.i.: Pieter van den Broek
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
In STILTE komen we de kerk binnen
SAMENZANGLIEDEREN: ‘Pasen tegemoet…’
LIED 601, ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
LIED 600, ‘Licht, ontloken aan het donker’
WELKOM en Calendarium

DE AGENDA

DE VOORBEREIDING

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

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
Woensdag 20 april, 14.30-16.30 uur. Middag met de Haagse
kunstenaar Bruno van den Elshout over ‘wezenlijke
ontmoetingen’. Hij vertelt over zijn project, een fotoboek met
portretten van 144 mensen met wie hij op het strand lange
gesprekken heeft gevoerd. Toegang vrij.
Zondag 24 april, Beloken Pasen, 10.30 uur kerkdienst,
voorganger Mark van der Laan.
Vrijdag 29 april, 14-19 uur, zaterdag 30 april 11-15 uur.
Gezellige bazaar en snuffelmarkt. Groot aanbod van boeken,
brocante, huisraad, speelgoed, cd’s en platen enz. enz. Verder
rad van avontuur, sate, koffie en taart, lunchgerechten.
Zondag 1 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. Erika van
Gemerden. Met medewerking van Musica Poëtica.
Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie
voor het gebouw van de Russische ambassade, Andries
Bickerweg. Een grote Oekraïense vlag hangt er de hele dag.
Mensen uit Haagse kerken verzamelen zich er tijdens de
lunchpauze, tussen 12.30 en 13 uur.
Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is
beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05.
E-mail: artzhemrica@hetnet.nl.
De preek van vanochtend ligt op de balie en staat vanaf
morgen op de website.
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

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED 98 D
‘Alle einden der aarde aanschouwen het heil’

SMEEKGEBED, ingeleid door voorganger
GEBED loopt uit op:
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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
WOORD TER BEMOEDIGING uit Exodus 2: 25
Over de drijvende kracht achter het joodse Pasen: “God zag de
ellende van zijn mensen en werd er door geraakt”.

LOFLIED 608 (staande)
‘De steppe zal bloeien’

DE SCHRIFT
HET EIGENE VAN DEZE ZONDAG
gevolgd door de ZEGEN van Aäron
Moment met de KINDEREN
Het projectlied wordt gezongen (zie achterzijde)

‘Christus, onze Heer, verrees’

18Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb
de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

TOELICHTING bij de lezingen

LOFZANG

LIED 624

Muziek: Bert van Stam

EERSTE SCHRIFTLEZING Hooglied 3: 1-5 (Naardense Bijbel)
1 op mijn legerstee
zocht ik in de nachten,
de geliefde van mijn ziel;
ik zocht hem en ik vond hem niet!2 ‘laat ik toch opstaan
en rondgaan door de stad:
door de straten en de pleinen
zoek ik de geliefde van mijn ziel!’ik zocht hem en ik vond hem niet;
3 mij vonden de wachters
die rondgaan door de stad:
‘de geliefde van mijn ziel
hebt ge die ook gezien?’4 nauwelijks was ik aan hen voorbij
toen ik hem vond,
de geliefde van mijn ziel;
ik greep hem vast en liet hem niet los
tot ik met hem aankwam
in mijn moeders huis,
in de binnenkamer
van haar die ooit zwanger was van mij!-

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Improvisatie over melodie Lied 642
LIED 642: 1, 2, 3, 7, 8
‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN

5 dochters van Jeruzalem,
ik wil je bezweren
bij de scharen gazellen
of bij de goddelijke hinden op het veld:
wekt de liefde niet, wakkert haar niet aan
voordat zij zelf wil!

INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK Largo uit Sonate 4 in F gr. (Wq 70/3; H. 84),
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

‘In diepe nacht ben ik gegaan’

VOORBEDEN en STIL GEBED
v:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED

EVANGELIELEZING Johannes 20: 1-18 (staande) (NBV21)

ONZE VADER

SCHRIFTLIED 808

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam
Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was
weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling,
van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’
3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen
beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus,
en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen
doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij
zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken
lag, maar apart opgerold op een andere plek.
8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift
nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen
gingen terug naar huis.
11Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,
12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van
Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben
neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was.
15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de
tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u
Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’
16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’
(Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17‘Houd Me niet vast,’ zei
Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders
en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is,
naar mijn God, die ook jullie God is.’

SLOTLIED 634 (staande):
‘U zij de glorie’

UITZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Prelude in C gr, BWV 547,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

UITGANGSCOLLECTE
Er zijn vanochtend twee collectes. U kunt desgewenst
ook een bijdrage per bank overmaken.
1. Collecte in de dienst is bestemd voor hulp aan inwoners
van en vluchtelingen uit Oekraïne.
Toelichting. De collecteopbrengsten 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. Uitgangscollecte is bestemd voor het werk van de
Maranathakerk.
Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00
(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘Pasen’.

