DE AGENDA
Woensdag 11 mei, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal.
Zondag 15 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam.
Zondag 22 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
dr. Theo van Willigenburg. Organist: Bert van Stam.
Zondag 22 mei, 17-18 uur. Concert op zondagmiddag:
orgelconcerten van Händel en Haydn.
Het Haags barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn
Boysen brengt vanmiddag een voorjaarsconcert van
uitgesproken luchtige muziek. Het geeft een uitvoering van
twee bekende orgelconcerten, van Händel en van Haydn.
Solist is Bert van Stam. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 8 mei 2022, Jubilate
voorganger: ds. Robert Jan Bakker
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Adrie Vrolijk
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
In STILTE komen we de kerk binnen

Zondag 29 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Wilna Steenbergen. Organist: Bert van Stam.

WELKOM en Calendarium

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie
voor het gebouw van de Russische ambassade, Andries
Bickerweg. Een grote Oekraïense vlag hangt er de hele dag.
Alternatief: leg bloemen voor het gebouw van de Oekraïense
ambassade, Zeestraat 78.

DE VOORBEREIDING

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.
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

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 Psalm 100: 1, 2
‘Juicht Gode toe, bazuint en zingt’

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 Psalm 100: 3, 4 (staande)
‘Treedt statig binnen door de poort’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
EERSTE SCHRIFTLEZING Openbaring 7: 9-17 (NBV)
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen
was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de
troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van
onze God die op de troon zit en van het lam!’
11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier
wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en
aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en
wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe,
tot in eeuwigheid. Amen.’

13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het
wit, en waar komen ze vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het
zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote
verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren
witgewassen met het bloed van het lam. 15Daarom staan ze
voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te
vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16Dan
zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen
niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam
midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit
hun ogen wissen.’

LIED 726: 1, 2, 3, 6
‘Hoor, een heilig koor van stemmen’

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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 10: 22-30

SLOTLIED 632: 1, 3 (staande)

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het
was winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van
Salomo. 24Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze
vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u
de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’
25Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het
niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26maar u
wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen
mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en
niemand zal ze uit mijn hand roven. 29Wat mijn Vader mij
gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand
van mijn Vader roven, 30en de Vader en ik zijn één.’

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

LOFZANG

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken.

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
U kunt desgewenst weer even gaan zitten om in alle rust naar het
afsluitende muziekstuk te luisteren.

SLOTMUZIEK
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
(melodie LB 632) Op. 135a/15 – Max Reger (1873-1916)
UITGANGSCOLLECTE
Bestemming collectes.

Muziek: Bert van Stam

1. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie,
voor noodhulp in Nigeria.
Toelichting. In het noorden van Nigeria zijn ruim twee miljoen
christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een
deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de
meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al
nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen
is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek,
maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Nigeria’.

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Wer nur den lieben Gott lässt walten (melodie LB 653)
BWV 647 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
LIED 653: 1, 6, 7
‘U kennen, uit en tot U leven’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK
Praline, uit 'Mixed Candy’ – Bert van Stam
VOORBEDEN en STIL GEBED

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’.

