Wijkgemeente Den Haag-West

Uitzending vanuit de Maranathakerk Zondag 3 mei 2020

De kerkdiensten zijn (live of op een later moment) te horen via www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep. En
ook te horen en te zien via ons eigen Youtubekanaal. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den Haag-West en u
vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/denhaagwest.
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren.
Natuurlijk kunt u de uitzendingen ook bereiken door een klik op de links op onze websites!
Behalve de orde van dienst zijn ook de preken te vinden op de websites van Bergkerk en Maranathakerk:
www.bergkerkdenhaag.org en www.maranathakerkdenhaag.nl
Ook kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die per mail of post naar u toe.
U kunt gebedsintenties voor al deze vieringen doorgeven aan de voorgangers.
Wilt u reageren op deze dienst? Of eens napraten?
Bel, app, sms of mail dan met ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 of 06 16 733 742

Dichten en tekenen over vrijheid
In de weken voorafgaand aan deze viering heb ik kinderen en volwassenen gevraagd om gedichtjes te
schrijven over vrijheid. Voor dit gedichtje reikte ik de vorm van het ‘Elfje’ aan: dat is een gedichtje met
elf woorden in vijf regels. In de eerste regel staat het thema: VRIJHEID. In de tweede, derde en vierde
regel volgen jouw gedachten bij vrijheid, in een paar woorden of met een kort zinnetje.
De vijfde regel heeft dan weer één woord. Dit is het laatste woord van het gedicht, een heel lang
woord of gewoon een belangrijk woord, dat iedereen moet onthouden, of een woord dat vertelt hoe
je je voelt bij vrijheid.
Ik heb diverse mooie ‘Elfjes’ ontvangen. En een paar kinderen maakte ook nog tekeningen over
vrijheid. Alle dichters en tekenaars, jong en ouder, hartelijk bedankt!!

Kindernevendienst
De kinderen van onze kindernevendiensten hebben weer een ‘kindernevendienstpakketje voor thuis’
ontvangen via de mail.

Vierde zondag van Pasen, Jubilate
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Bert van Stam
Cameraman: Andreas Rodler

Muziek (orgel en trompet)
Trad. - David on the White Rock

Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Inleidende woorden op deze viering

Trompettist: Pieter Koster
Solist (en ambtsdrager): Jorina van Bergen
Koster (en zang): Marian van Duijvenvoorde

Als gebed: lied 295, ‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’ (Oosterhuis/Löwenthal)
Voorzang:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Refrein:
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Voorzang:
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Refrein:
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Voorzang:
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Refrein:
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Lezing: Handelingen 3:1-10 (Nieuwe bijbelvertaling 2004)
31 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel
voor het namiddaggebed. 2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de
bezoekers van de tempel. 3Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij
om een aalmoes. 4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 5 De bedelaar
keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 6 Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar
wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ 7 Hij pakte hem bij
zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8
Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend
en springend en God lovend. 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10 Ze
herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van
verbazing over wat er met hem was gebeurd.
Lied 66 a (in canon), ‘Jubilate Deo’ (Taizé)
Jubilate Deo,
Jubilate Deo.
Alleluia.
(vertaling: Juich voor God. Halleluja.)
Overdenking
Muziek (orgel en trompet)
Händel - March from occasional Oratorio

Mededelingen
- bloemen
- collectedoelen (info en rekeningnummers onder de liturgie)
- blijvende acties: voedselbank en St. bootvluchteling (zie onder liturgie)
- dienst volgende week (zie onder liturgie)
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
waarin lied 610, vers 5 en 6 een plek krijgen, als acclamatie bij onze voorbeden:
5.
Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
Ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
’t Morgenlicht begroeten.
6.
Blaas met uw Geest
In ons het feest
Dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
Op uw groot erbarmen.
We sluiten onze gebeden af met het ‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid):
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook
wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van
U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Lied 634, vers 1 en 2, ‘U zij de glorie’
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Woorden ter afsluiting, zending en zegen
Muziek (orgel en trompet)
Händel - March from occasional Oratorio

Mededelingen
Kerkdiensten: uitzendingen op 10 en 17 mei
Zondag 10 mei: vanuit de Maranathakerk, 10.30 uur, met ds. Axel Wicke
Zondag 17 mei: vanuit de Bergkerk, 10.00 uur met ds. Martine Nijveld
De collectes voor 3 mei
Eerste collecte voor Kerk in Actie.
De collecte is bedoeld voor traumahulp aan slachtoffers van de terreur
door Boko Haram onder mensen in Noord-Nigeria.
Overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van
Kerk in Actie onder vermelding van : Noodhulp mei.
Tweede collecte is voor de wijkgemeente
Overmaken op rekening NL21 INGB 0000 5830 00 ten name van
Kerkrentmeesters Maranathakerk onder vermelding van : collecte 3 mei.
Hulp aan de Voedselbank
Op 3 adressen in de wijk staan buiten in de tuin kratten, waar mensen, zolang het licht is, houdbare
producten in kunnen stoppen. Deze drie adressen zijn:
Cees Kaas
Goudenregenstraat 251
links onder afdakje.
Jan Kouwenberg
Danckertsstraat 21
bij de voordeur
Martine Nijveld
Fuutlaan 3
bij de voordeur
Ook een gift is van harte welkom: NL83 INGB 0004 2158 92, t.n.v Stichting Voedselbank
Haaglanden. Dank voor alle producten tot nu toe. En we hopen blijvend op uw deelname!
Stichting Bootvluchteling
Ook nu de vastentijd voorbij is, blijft het doel van onze vastenactie belangrijk:
Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl). U kunt een gift overmaken op rekeningnummer:
NL97RBRB0918932637 t.n.v. Stichting Bootvluchteling.

