VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 13 mei 2018
7e zondag van Pasen, Exaudi
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Henk van der Zwan
koster: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK

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
ZINGEN 27: 1, 2, 4
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

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.
MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –
LEZING – 1e Testament: Genesis 9: 8-17 (NBV)
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:
9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je
nakomelingen,
10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels,
vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is
gekomen, alle dieren op aarde.
11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat
leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid,
nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te
vernietigen.
12 En dit, ‘zei God, ‘zal voor alle komende generaties
het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en
alle levende wezens bij jullie:
13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken
zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en
in die wolken de boog zichtbaar wordt,
15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al
wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot
een vloed die alles en iedereen vernietigt.
16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik
denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God
en al wat op aarde leeft.
17 Dit, ‘zei God tegen Noach, ‘is het teken van het
verbond dat ik met alle levende wezens op aarde
gesloten heb.’
SCHRIFTLIED 604

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 305

(staande)

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
in samenspraak:

LEZING – 2e Testament: Johannes 17: 20-26 (NBV)
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door
hun verkondiging in mij geloven.
21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent
en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat u mij hebt gezonden.
22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij:
23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één
zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt
gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen
dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien
die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat
de wereld gegrondvest werd.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik
ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.

26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik
blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in
hen zal zijn en ik in hen.’
LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

DE AGENDA
Di 15 mei, 20 uur: 25 jaar dominee, een impressie…
Begin 2018 was ik 25 jaar dominee. Het lijkt mij aardig
om wat ervaringen uit die 25 jaar met u te delen. Wat
is veranderd? Wat hield en houdt bezig? Ik ga wat
verhalend door die 25 jaar heen, wellicht van de hak op
de tak, en natuurlijk zijn alle vragen en meedenken
welkom! In de Bergkerk. Martine Nijveld
Woe 16 mei, 10-12 uur: Buurtkoffie.

OVERWEGING
ZINGEN 992

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN waaronder orgelmuziek
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER

Zo 20 mei, 10.30 uur: dienst van Pinksteren. Ds. Martine
Nijveld.

En: de VOEDSELBANK-krat in de hal, u weet wel...
En: de preek ligt na de dienst in gedrukte vorm op de

– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
SLOTLIED 823

Woe 16 mei, 14.30-16.30uur: Memento Mori! Over
kunst rond de dood. Voordracht door ds. Axel Wicke.
Voor veel kunstenaars is de dood een belangrijke
inspiratiebron (geweest). Veel schilders reageerden in
vroeger eeuwen op gangbare opvattingen, vaak ontleend
aan de christelijke traditie sinds de vroege
Middeleeuwen. Toegang gratis, na afloop collecte voor
de onkosten.

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

balie

