Internet-Kerkdienst vanuit de Maranathakerk Den Haag live en later te beluisteren via
kerkomroep.nl/#/kerken/11430 en later te bekijken op https://www.youtube.com/user/marinusvankooij/
in verband met de Corona-epidemie
Zondag 22 maart 2020, Laetare (Verheugt U), vierde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger: ds. Axel Wicke
Organist: Bert van Stam
Orkest: Musica Poëtica,
m.m.v. Sonja Gruijs, blokfluit, Maria Sanchez, violoncello, Jörn Boysen, klavecimbel
Opname: Andreas Rodler (podcast baba.fm), Marieke Smits

Orde van dienst
Muziek
Kyrie, Gott Vater (BWV 672), Johann Sebastian Bach (1685-1750)
De voorganger ontsteekt de kaarsen
Bemoediging
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Welkom en inleidende gedachten
Muziek
Uit de Sonata voor blokfluit en continuo in F gr: Adagio – Minuet – Gavotta,
Benedetto Marcello (1686-1739)
Smeekgebed
Goede God,
........
zo bidden wij: Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Amen.
Muziek
Uit de Sonata voor blokfluit en continuo in e kl: Largo – Presto, Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Lezing Psalm 116
Lofzang
U komt de lof toe, U het gezag,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.
(melodie Arie Eikelboom)

Overweging

Meditatief orgelspel
Christe, aller Welt Trost (BWV 673), Johann Sebastian Bach
Voorbeden

Iedere voorbede en het stil gebed worden beantwoord door het zingen van:

Stil gebed / Onze Vader
Mededelingen
Muziek
Uit de Sonata voor blokfluit en continuo in F gr: Ciaccona, Benedetto Marcello (1686-1739)
Zegen, beantwoord door

Afscheid
Muziek
Kyrie, Gott heiliger Geist (BWV 674) Johann Sebastian Bach (1685-1750)
=0=0=0=0=
De tekst van de overweging staat vanaf morgen op de website www.maranathakerkdenhaag.nl
onder Erediensten.
Wilt u reageren op deze dienst? Stuur dan een e-mail aan: axel.wicke@web.de
Wilt u bijdragen aan de collecte? Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk, voor algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk);
Kerkdienst zondag 29 maart
Ook volgende week zondag wordt er vanuit Den Haag-West een kerkdienst uitgezonden via internet
(www.kerkomroep.nl). Ditmaal vanuit de Bergkerk, aanvang 10.00 uur.
Vastenactie 2020 voor stichting Bootvluchteling
In onze beide kerken staat in deze veertigdagentijd de Vastenpot. De opbrengst is dit jaar voor Stichting Bootvluchteling.
Maar: we komen niet in de kerk nu, en dus blijft de pot leeg.
Ondertussen is hulp meer dan nodig. Daarom brengen we dit doel ook zo onder uw aandacht.
Actuele informatie: er zitten meer dan 20.000 getraumatiseerde vluchtelingen muurvast in een overvol kamp op Lesbos.
Nog dagelijks komen er nieuwe boten aan. Stichting Bootvluchteling komt in actie voor medische en psychische zorg.
In het vluchtelingenkamp Moria heeft men een school en een bibliotheek.
Het medisch team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en een psycholoog.
Dagelijks voorzien zij ca. 200 mensen van medische zorg.
Stichting Bootvluchteling wil verschil maken op plekken waar dat het meest nodig is. Daarom:
Help mee zodat deze vluchtelingen de hulp krijgen waar ieder mens recht op heeft.
U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.
Meer informatie kunt u vinden op: www.bootvluchteling.nl
Alle groepsactiviteiten zijn tot nader bericht afgelast. Voor actuele informatie: zie de websites.

