VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 29 april 2018
Cantate
voorganger: Sity Smedinga, kerkelijk werker
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Cécile Smid
koster: Dick Venemans

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Prelude in d, BWV 539a, J. S. Bach (1685-1750)

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
PSALM VAN DE ZONDAG 98: 1 en 2
SMEEKGEBED voor de nood der wereld – vandaag
zingend met lied 1003 in beurtzang. De doopvontzijde
zingt de coupletten, de kanselzijde het refrein.
Het laatste refrein zingen we allemaal.
LOFLIED 655

(staande)

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak.
voorganger:
De HEER zegene ons en behoede ons.
allen:
DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS LICHTEN
EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE.
de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

1e LEZING GENESIS 6: 5 – 22
(NBV 2004)
5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren:
alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.
6 Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en
voelde zich diep gekwetst.
7 Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde
wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de
kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van
dat ik ze heb gemaakt.
8 Alleen Noach vond bij de HEER genade.
9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen.
Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de
enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe
verbondenheid met God.
10 Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.
11 In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven
en vol onrecht.
12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was,
dat iedereen een verderfelijk leven leidde,
13 zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te
maken aan het leven van alle mensen, want door hen is
de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde
erbij.
14 Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar
verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en
vanbuiten met pek.
15 Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en
dertig el hoog.
16 Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de
bovenkant één el openlaten; de ingang moet je in de
zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping
krijgen en daarboven nog twee verdiepingen.
17 Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een
watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de
hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde
zal omkomen.
18 Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de
ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen
van je zonen.
19 En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen,
om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een
mannetje en een wijfje moeten het zijn.
20 Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van
alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee
naar je toe komen; die zullen in leven blijven.
21 Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is,
zodat jullie allemaal te eten hebben.’
22 Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had
opgedragen.
LIED 322
2e LEZING Johannes 15: 1-8
(NBV 2004)
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer.
2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij

weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij,
opdat hij meer vruchten draagt.
3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd
heb.
4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij
blijven.
5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar
zonder mij kun je niets doen.
6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank
en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in
het vuur gegooid en verbrand.
7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je
vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
LOFZANG

waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 2 mei, 10-12 uur: Buurtkoffie met levende muziek
vrij 4 mei, 19 – 19.30 uur: Avond van de nationale
dodenherdenking. In de Maranathakerk een korte
bijeenkomst in de kerk met muziek, stilte en
declamatie. De bezoekers krijgen een bloem en een
kaartje, waarop persoonlijke gedachten kunnen worden
geschreven. Om 19.25 uur start de stille tocht naar het
Vredespaleis. Daar is om 20 uur een officiële
plechtigheid met kranslegging en defilé.

muziek: Arie Eikelboom

Zo 6 mei, 10 uur: gemeenschappelijke dienst in de
Bergkerk. Voorganger ds. Martine Nijveld.
Woe 9 mei, 18 uur: Gemeentemaaltijd. Intekenlijst op
het bord in de hal.

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 1013

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek
'Pearls', uit '20 Pop-Stücke für die Orgel', Michael
Schütz (*1963)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 657

(staande)

WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen: AMEN
MUZIEK Improvisatie

