DE AGENDA

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

Na de dienst is er koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.
Vanmiddag tot 17 uur: fototentoonstelling ‘Vrijwilligers in
beeld’, portretten van vrijwilligers van Stek, de
uitvoeringsorganisatie van de Haagse Diaconie. De foto’s zijn
gemaakt door Rogier Chang.
Locatie: Korte Vijverberg 2, Binnenhofzaal.
Woensdag 18 mei, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal.
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.
Zondag 29 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Wilna Steenbergen. Organist: Bert van Stam.
Woensdag 1 juni, 10-12 uur, koffieconcert.
Sopraan Helmi Verhoeven brengt een lichtvoetig, vrolijk
Brahmsprogramma. Op de vleugel wordt ze begeleid door
Roel van der Wal. Koffie en muziek zijn gratis.
Zondag 5 juni, Pinksteren, 10.30 uur. Dienst van Schrift en
Tafel, voorganger ds. Bert Kuipers. 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.
Alternatief: leg bloemen voor het gebouw van de Oekraïense
ambassade, Zeestraat 78.
Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur.
Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.)
De preek van vanochtend staat vanaf morgen op de website.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat 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.

Zondag 15 mei 2022, Cantate
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken a.i.: Pieter van den Broek
kindernevendienst: Hanne Glerum
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
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 98
‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

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 (staande) melodie Lied 150a
Uit: Liefste lied, 58

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

1. Zingt volop Gods lof
de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem
een lied in de mond.
Gij engelen, machten
voor zijn aangezicht
en zingt u ter buiten
in ’t hemelse licht.
2. Zingt volop Gods lof!
Gij aarde in koor
stem in met het lied
dat daar wordt gehoord.
Bezing zijn genade,

gij schepping, looft Hem
die u leerde zingen.
Geef liefde uw stem!

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

3. Zingt volop Gods lof!
Laat horen de klank
van snaren en fluit:
betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord
van wat hij gedaan heeft
en zingt het dan voort.
4. Zingt volop Gods lof
want waardig is Hij
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem
aan zingen voor Hem!

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN
EERSTE SCHRIFTLEZING Deuteronomium 6: 1-9 (NBV)
1Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van
de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land
aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
2U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden
aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 3Luister dus,
Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan
in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in
aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u
heeft toegezegd.
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb
daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van
al uw krachten. 6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds
in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8Draag
ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van
de stad.

LIED 655
‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 13: 31-35
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de
Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid
van God. 32Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is,
zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
33Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen
me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu
ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet
komen.”
34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie
heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie
liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 241
‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK
Basso ostinato, uit Orgelconcert op. 7/5 in g kl.,
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 871 (staande)
‘Jezus zal heersen waar de zon’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Improvisatie
UITGANGSCOLLECTE
Bestemming collectes.
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken.

1. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Haagse
Diaconie, ten behoeve van Kariboe Bibi.
Toelichting. Kariboe Bibi is het centrum in Den Haag voor Afrikaanse
vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en
hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse
zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning.
Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Shalomkerk,
Den Haag Zuidwest).
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88
(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Kariboe Bibi’.

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’.

