kunnen dan al die dingen doen die een vakantie zo leuk maken: lekker eten,
spelen, bezienswaardigheden bezoeken en met elkaar in gesprek raken. Maar
vooral gaat het om het even loslaten van hun stadsleven dat niet altijd over
rozen gaat. Het zijn dankbare weken, maar ze zijn ook kostbaar en kunnen
niet gehouden worden zonder de ondersteuning van de Protestantse Diaconie
Den Haag.

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘vakantieweken’.

2. De uitgangscollecte is bestemd voor het werk van de
kerkrentmeesters, met name het treffen van voorzieningen
om het gebouw energiezuiniger te maken.
Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00
(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energiemaatregelen’.

DE AGENDA

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 24 april 2022, Quasi modo geniti, Beloken Pasen
Groene kerkdienst
voorganger: Mark van der Laan
organist: Bert van Stam
ouderling: Hanneke Richter
voorbeden: Chris van Dam
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

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, saté, koffie en taart, lunchgerechten.

In STILTE komen we de kerk binnen

Zondag 1 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. Erika van
Gemerden. Organist: Lieuwe de Jong. Met medewerking van
Musica Poëtica.

DE VOORBEREIDING

WELKOM en Calendarium

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
Muziek en wandeling. Op woensdag 4 mei, Dodenherdenking,
is er ’s avonds (19 uur) een korte bijeenkomst in de
Maranathakerk met muziek, een kort stiltemoment en
declamatie van een gedicht. De bezoekers krijgen vervolgens
een bloem met een kaartje, waarop ze enkele persoonlijke
gedachten kunnen schrijven. Aansluitend wandelt de groep
naar het Haagse herdenkingsmonument bij het Vredespaleis.
Daar worden om acht uur twee minuten stilte in acht
genomen en kunnen de bloemen worden neergelegd.
Zondag 8 mei. Kerkdienst, voorganger ds. Robert Jan Bakker.
Organist: Bert van Stam.
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.
Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur. Info
bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.)
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 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 Psalm 8: 1, 3, 5, 6
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’

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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED 216 (staande)
‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
EERSTE SCHRIFTLEZING Genesis 1: 1-28 (NBV21)
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was
woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het
water zweefde Gods geest.
3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het
licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het
licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd
avond en het werd morgen. De eerste dag.

6God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de
watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7God maakte het gewelf en
scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo
gebeurde het. 8Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond
en het werd morgen. De tweede dag.
9God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats
stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.
10Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water
noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.
11God zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten
dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12De aarde bracht
jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten en alle
soorten bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag
dat het goed was. 13Het werd avond en het werd morgen. De
derde dag.
14God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de
dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die
de feesten aangeven en de dagen en de jaren, 15en als lampen
aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo
gebeurde het. 16God maakte de twee grote lichten, het grootste
om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te
heersen, en ook de sterren. 17Hij plaatste ze aan het
hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18om te heersen
over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de
duisternis. En God zag dat het goed was. 19Het werd avond en
het werd morgen. De vierde dag.
20God zei: ‘Laat het water wemelen van levende wezens, en
laten er boven de aarde, langs het hemelgewelf, vogels vliegen.’
21En God schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende
wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en alle soorten
vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.
22God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word
talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten
talrijk worden, overal op aarde.’ 23Het werd avond en het werd
morgen. De vijfde dag.
24God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens
voortbrengen: alle soorten vee, kruipende dieren en wilde
dieren.’ En zo gebeurde het. 25God maakte alle soorten in het
wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die
op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was.
26God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die
op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over
alles wat daarop rondkruipt.’ 27God schiep de mens als zijn
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en
vrouwelijk schiep Hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei tegen
hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de
vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde
rondkruipen.’

LIED 823: 1, 4, 5
‘Gij hebt, o Vader van het leven’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Kolossenzen 1: 15-20
15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is Hij,
eerstgeborene uit de dood,
om in alles de eerste te zijn:
19in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Kuusi ('de spar'), Op. 75/5, Jean Sibelius (1865-1957)

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN en OMGEKEERDE COLLECTE
MUZIEK
Prelude over LB 823 'Gij hebt, o Vader van het leven',
Bert van Stam
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 978 (staande)
‘Aan U behoort, o Heer der heren’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Improvisatie
UITGANGSCOLLECTE
Bestemming collectes.
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken.
Collecte 1 (tijdens de dienst) is bestemd voor de diaconie, ten
behoeve van de vakantieweken.
Toelichting. In Den Haag wonen volwassenen en kinderen die zelden de stad
uitkomen en soms zelfs zelden buiten hun eigen wijk kijken. Tijdens de
vakantiekampen en vakantieactiviteiten vanuit locaties van Stek (Stad en kerk,
de uitvoeringsorganisatie van de protestantse diaconie), strijken zij neer op
mooie plaatsen in het land, begeleid door vrijwilligers en beroepskrachten. Ze

