VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 16 oktober, 22e na Pinksteren
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Arjan de Vos
ouderling: Helga Vermaas
diaken: Jorina van Bergen

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Verwelkoming en Calendarium
Aanvangsmuziek Vorspiel
Johann Christoph Kellner (1736-1803)

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
INTROITUS VAN DE ZONDAG 210
‘God van hemel, zee en aarde...’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
voorganger
.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
Loflied 146c: 1, 5, 6, 7
‘Alles wat adem heeft love de Here...’

DE SCHRIFT
ZEGEN van Aäron
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.

EERSTE LEZING Genesis 37: 12-28 (Naardense Bijbel-2014)
12 Dan gaan zijn broeders heen
om het wolvee van hun vader te weiden
bij Sjechem.
13 Israël zegt tot Jozef:
weiden je broeders niet bij Sjechem?ga, ik zend jou naar hen uit!
En hij zegt tot hem: hier ben ik!
14 Dan zegt hij tot hem:
gá toch,
zie om naar de vrede van je broeders
en de vrede van het wolvee,
en laat een woord tot mij terugkeren!
Hij zendt hem weg vanuit het dal van Hebron
en hij komt aan bij Sjechem.
15 Een man víndt hem:
ziedaar, hij dwaalt rond op het veld;
dan vraagt de man hem en zegt: wat zoek je?
16 Hij zegt:
ik ben mijn broeders aan het zoeken;
meld mij toch
waar zij aan het weiden zijn!
17 Dan zegt de man:
ze zijn van hier opgebroken
want ik heb hen horen zeggen
‘laten we naar Dotan gaan!’
Dan gaat Jozef zijn broeders achterna
en vindt hen in Dotan.
18 Ze zien hem van verre;
en voordat hij tot hen kan naderen
beramen ze het tegen hem,
om hem te doden.
19 Ze zeggen, eenieder tot zijn broeder:
ziedaar
de meester van de dromen,
daar komt hij aan!
20 Welnu, ga mee, we gaan hem vermoorden
en werpen hem in een van de putten,
en zeggen:
een kwaadaardig dier heeft hem verslonden!dan laten we zien
wat ervan wordt, van zijn dromen!
21 Dat hoort Ruben,
en hij ontrukt hem aan hun hand;
hij zegt: laten we een levende ziel
niet neerslaan!
22 Ruben zegt tot hen:
vergiet geen bloed!smijt* hem
in deze put hier in de woestijn
maar sla* niet de hand aan hem!met het doel:
hem te onttrekken aan hun hand,
om hem terug te brengen naar zijn vader.
23 Dan geschiedt het,
als Jozef bij zijn broeders is aangekomen
stropen ze Jozef de mantel af,
de veelkleurige mantel die hij om heeft,
24 ze nemen hem vast
en smijten* hem de put in;
de put is leeg,
er staat geen water in.
(*letterlijk staaat er het werkwoord ‘zenden’)

25 Dan gaan ze zitten
om het brood te eten,
en heffen hun ogen op en zien:
ziedaar, een karavaan van Ismaëlieten
die van Gilead afkomt;
hun kamelen dragen
wierook, balsem en mirre,ze zijn onderweg
om dat te doen afdalen naar Egypte.
26 Dan zegt Juda tot zijn broeders:
wat baat het
wanneer we onze broeder vermoorden?,
en houden we zijn bloed wel verborgen?27 ga mee,
we verkopen hem aan de Ismaëlieten,laat onze hand niet tegen hem zijn,
want onze broeder
-ons vlees en bloed- is hij!
Ze horen naar hem, zijn broeders.
28 Er steken mannen over,
Midjanieten, handelaars,die laten Jozef ópklimmen uit de put
en verkopen Jozef aan de Ismaëlieten
voor twintig stukken zilver;
zij maken dat Jozef in Egypte komt.

ANTWOORDPSALM 130
‘Uit diepten van ellende...’
TWEEDE LEZING Lucas 18: 1-8 (Naardense Bijbel-2004)
1 Hij heeft tot hen een gelijkenis gezegd met het oog daarop dat
ze altijd moesten bidden,
zonder te verslappen,(-)
2 zeggend:
er was zomaar een rechter in zomaar een stad,
die God niet vreesde en
om geen mens zich bekommerde;
3 er was een weduwe in die stad,
die tot hem kwam, zeggende:
verschaf mij recht jegens mijn tegenpartij;
4 hij wilde niet, een tijd lang,maar daarna zegt hij bij zichzelf:
hoewel ik God niet vrees en
mij om geen mens bekommer
5 zal ik toch,
omdat deze weduwe zo’n misbaar bij mij maakt,
haar recht verschaffen,
opdat ze niet uiteindelijk
mij in m’n gezicht komt slaan!
6 De Heer zegt:
hoort wat zo’n onrechtvaardige rechter zegt!(-)
7 zal dan God geen recht doen aan
zijn uitverkorenen
wanneer zij tot hem roepen dag en nacht?en hij heeft een lange adem wat hen betreft;
8 ik zeg u dat hij hun weldra recht zal doen!alleen: als de mensenzoon komt,
zal hij dan dit geloof op aarde vinden?

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 647
‘Voor mensen die naamloos...’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek Fantasia in e (frygisch)
Johann Jakob Froberger (1616-1667)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
d. .... zo roepen wij U aan:
a. HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 418
‘God, schenk ons de kracht...’
WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
SLOTMUZIEK Nachspiel Johann Christoph Kellner
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij
een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
1-20

Di 18 okt, 20 uur: Leerhuis Genesis 39
Twee avonden om met elkaar te kijken naar het
Genesisverhaal van de komende zondag: tekst, reacties,
uitleg. De eerste avond is op dinsdag 18 oktober. Dan lezen
en bespreken we Genesis 39: 1-20. Over Jozef en de vrouw
van Potifar, een verhaal over macht en onmacht, goed en
kwaad. Opgeven: graag. Maar u kunt ook gewoon binnen
komen lopen.
Tijd: 20.00 uur, Maranathakerk. ds. Martine Nijveld
Woe 19 okt, 10-12 uur: Buurtkoffie
Woe 19 okt, 14.30 uur: Verwarde mensen op straat, hoe helpen
we hen? Psycholoog Paul Casparie (Parnassia) over
veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg.
Zo 23 okt, 10.30 uur: Dienst van de Schrift, ds. Martine Nijveld
Woe 26 oct, 20 uur: Historicus Herman Pleij over leven en
betekenis van Erasmus

www.maranathakerkdenhaag.nl

