Orde van Dienst voor de 1e zondag na Trinitatis, 14 juni 2020
Gelivestreamd vanuit de Maranathakerk Den Haag
Met medewerking van:
Henk Teutscher - ouderling van dienst, lector
Hester Jansen - diaken
Bert van Stam – organist
Musica Poëtica o.l.v. Jörn Boysen – muziek
Traversfluit: Katja Pitelina
Klavecimbel: Jörn Boysen
Andreas Rodler: geluid- en filmopnames
Marian van Duivenvoorde: kosteres
ds Axel Wicke: voorganger
Orgelspel: Valet will ich dir geben - Flor Peeters
Welkom door de voorganger
Ouderling: Bemoediging:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!
Ouderling: Drempelgebed
Voorganger: Inleidende woorden op deze dienst
Samenzang: 903:1+2+3+5 – Zou ik niet van harte zingen
1. Zou ik niet van harte zingen
2. Als een vogel, die zijn tere
Hem die zozeer mij verblijdt?
jongen met de vleugels dekt,
Want ik zie in alle dingen
zo houdt over mij de Here
niets dan zijn genegenheid.
zijn beschuttende arm gestrekt.
Is de hartslag van het leven
Alles wendt Hij mij ten goede,
niet de liefde van de Heer?
Hij is bij mij nacht en dag,
Liefde draagt hen meer en meer,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
die in dienst van Hem zich geven.
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
maar Gods liefde eeuwigheid.
3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.

5. Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.

Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet
wist, dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Smeekgebed, beantwoord door:

Muziekmoment: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) - Sonate in G
gr.t. voor traversfluit en basso continuo (H564) 1. Allegretto
Ouderling: Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 15:1-6
Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees
niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal
vorstelijk zijn.’ ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin
heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit
zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers
geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn
erfgenaam worden.’ Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet
je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’
Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij,
‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het
ook zijn met jouw nakomelingen.’
Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een
rechtvaardige daad.
Samenzang: 803:1+2+3+6 – Uit Oer is hij getogen
1. Uit Oer is hij getogen,
2. Uit Oer is hij getogen
aartsvader Abraham,
ten antwoord op een stem,
om voortaan te geloven
die riep hem uit den hoge
in 't land van Kanaän,
op naar Jeruzalem
om voortaan als een blinde
En allen die geloven
te zien een donker licht,
zijn Abrahams geslacht,
om voortaan helderziende
geboren uit den hoge,
te zijn op God gericht.
getogen uit de nacht.

3. Uit Abraham geboren
die zo gezworven heeft
is, wie om God te horen
gestorven is en leeft:
het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk hier beneden
de stem van God verstond.

6. En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Voorganger: Lezing uit het Evangelie: Lucas 16:19-31
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met
zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de
tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die
zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door
de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke
stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus
aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en
stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water
dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk
heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er
een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil
gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”
Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis
van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan
waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze
naar hen luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als
iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.”
Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren,
zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Acclamatie:

Overdenking
Instrumentaal Muziekmoment: Jörn Boysen (*1976) - Allemande in G
Samenzang: 899:1+2 – Wat mijn God wil, geschiede altijd
1. Wat mijn God wil, geschied'
2. God is mijn troost en toeveraltijd,
laat,
zijn wil is steeds de beste.
Hij is mijn hoop, mijn leven.
Hij is altijd tot hulp bereid,
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,
Hij blijft mijn sterke veste.
ik zal het niet weerstreven.
Hij helpt uit nood,
Die mij altijd
de trouwe God,
vertroost en leidt
Hij troost mij bovenmate.
die elke haar geteld heeft.
Wie God vertrouwt,
Die van nabij
vast op Hem bouwt,
zolang reeds mij
die zal Hij nooit verlaten.
in liefde vergezeld heeft.
Diaken: Mededelingen
De collectes: De eerste collecte is voor de Wijkdiaconie, uw bijdrage
kunt u overmaken op rekening NL52 INGB 0000 3125 88 ten name van:
Diaconie Maranathakerk onder vermelding van: collecte 14 juni
De tweede collecte is voor de Wijkgemeente. Hiervoor kunt u een bijdrage leveren op rekening NL21 INGB 0000 583 000 ten name van
Kerkrentmeesters Maranathakerk onder vermelding van : collecte 14
juni.
Volgende week en daarna: Wij stellen de drie gebouwen van onze
wijkgemeente eens per week open, voor meditatie, stilte en gebed.
Uiteraard onder inachtneming van alle corona-regels. Onze twee kerkgebouwen, de Bergkerk en de Maranathakerk, zijn op zaterdagmiddag

van 14 tot 16 uur open en het Buurt-en-Kerkhuis Bethel op de donderdagen van 14 tot 17 uur. In Bethel houdt diaconaal buurtwerker Klaas
Bruins parallel een inloopspreekuur mocht u met een praktische hulpvraag zitten.
Aanstaande zondag, 21 juni, vieren wij weer een dienst en zenden wij
de livestream op YouTube en Kerkomroep uit vanaf 10 uur, met ds
Martine Nijveld als voorgangster. Gebedsintenties kunt u tot en met
vrijdag naar haar mailen of per telefoon doorgeven. Voor al onze diensten kunt u per mail of telefoon de preek opvragen. Dan sturen we die
per mail of post naar u toe.
Aanstaande zaterdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, vanaf 12
uur ’s middags tot zondag 21 juni om 12 uur ’s middags houdt de Protestantse Gemeente Den Haag in samenwerking met Stek in Buurt-enKerkhuis Bethel een 24-uurs wake voor vluchtelingen. Net als tijdens
het kerkasiel zullen voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen 24uur lang vieringen verzorgen, die per livestream op
www.wakevoorvluchtelingen.nl te volgen zijn. Van harte welkom!
Op zondag 28 juni zal Warner Fokkens, de organist van de Bergkerk,
aansluitend aan de dienst vanaf 11 uur een digitaal koffieconcert verzorgen. De live uitzending gebeurt op onze eigen YouTube-kanaal,
www.tiny.cc/DenHaagWest.

1. Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud,
wekt Gij ons verlangen,
ach, ons hart is verward,
leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf,
aan de hemel stelden,
glinst’ren in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans, dooft nochtans,
dan is heel uw leven,
door de nacht omgeven.

3. God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe één ster
In de nacht ons gloren,
Of wij zijn verloren!

4. Christus stille vaste ster,
o Gij licht de lichten,
waarnaar wij van her en der,
onze schreden richten,
geef ons moe; ’t is ons goed,
U te zien getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.

Zending en zegen
De levende, eeuwige en nabije God,
Hij zegene jou en behoedde jou.
Hij doe zijn aangezicht lichten over jou en zij jou genadig.
Hij verheffe zijn aangezicht over jou en geve jou + vrede.
beantwoord door

Muziekmoment: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) - Sonate in G
gr.t. voor traversfluit en basso continuo (H564) 2. Rondo
Diaken: Dankgebed, voorbeden en stil gebed – met acclamatie:
Orgelspel: Was mein Gott will - Friedrich Wilhelm Marpurg

Stil gebed
‘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.
Slotlied: 919 – Gij die alle sterren houdt

