VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
20 november 2016, zondag Voleinding
voorganger: ds. Martine Nijveld
m.m.v. de cantorij o.l.v. Sarah Mareels
organist: Henk Lemckert
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Nell de Vries-Naaborgh
voorbede: Hanneke Richter
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
en Ge

LOFLIED: 138: 2
(staande)
‘Ten dage dat ik riep hebt Gij…’

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.
MOMENT MET DE KINDEREN
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

IN STILTE komen we de kerk binnen
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten

Een paar woorden bij de lezingen…

VERWELKOMING EN CALENDARIUM

LEZING: Genesis 50: 22-26

AANVANGSMUZIEK 'Alle Menschen müssen sterben'
BWV 643 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: 138: 1
‘U loof ik, Heer, met hart en ziel…’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN

(Naardense Bijbel 2014)

22 Jozef blijft zetelen in Egypte,
hijzelf en het huis van zijn vader;
Jozef leeft
honderd en tien jaren.
23 Jozef ziet bij Efraïm
zonen in drie (generaties);
ook
de zonen van Machier, Manasses zoon,
zijn geboren op de knieën van Jozef.
24 Dan zegt Jozef tot zijn broeders:
ík ga sterven;
maar God
zal met zijn omzien naar jullie omzien
en jullie doen opklimmen uit dit land,náár het land
dat hij heeft gezworen aan Abraham,
aan Isaak en aan Jakob.
25 En zweren laat Jozef het
de zonen van Israël, door te zeggen:
met zijn omzien zal God naar jullie omzien!laat dan mijn beenderen méé
opklimmen van hier!
26 Dan sterft Jozef
als man van honderd en tien jaren;
ze balsemen hem
en hij wordt in een kist gelegd,- in Egypte.

ZINGEN: 818: 1 en 2
‘Niet is het laatste woord gesproken…’

LEZING: 1 Johannes 4: 11-13 (Naardense Bijbel 2014)

DE GEBEDEN EN GAVEN

11 Geliefden, als God ons
zó heeft liefgehad,
moeten ook wij elkander liefhebben.
12 Niemand heeft ooit God aanschouwd:
als wij elkander liefhebben
blijft God in ons
en is zijn liefde bij ons volmaakt geworden.
13 Hieraan herkennen wij dat
wij in hem blijven en hij in ons:
dat hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: ... zo roepen wij U aan:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED!
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Arietta J.Pachelbel (1653-1706)

DE TAFEL
LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

NODIGING
ZINGEN: 275: 1, 3 en 5
‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig…’
1-alle, 3-cantorij, 5-allen
– brood en wijn worden binnengedragen

OVERDENKING
ZINGEN: 737: 1 t/m 4
Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis…

1-cantorij, 2-allen, 3-allen , 4-cantorij

GEDACHTENIS van de OVERLEDENEN
INLEIDING op het gedenken
Cantorij zingt: ‘ The Lord bless you and keep you’ Rutter
GEDACHTENIS:
Mensen die ons zijn ontvallen
Namen uit de wereld
Slachtoffers van terrorisme
Mensen overleden op hun vlucht
We brengen de kaarsen en het Calendarium naar de
gedachtenisnis…
Daarbij kan iedereen die dat wil aansluiten en
kunt u een kaarsje aansteken voor wie leeft in uw hart.
Ondertussen zingen we lied 737: vers 5, 14 t/m 18 en 21.

5-allen, 14-cantorij, 15-allen, 16-cantorij,
17-allen, 18-cantorij, 21-allen

TAFELGEBED, beurtspraak:
Voorganger:
De HEER zal bij u zijn
Allen:
DE HEER ZAL U BEWAREN
Voorganger:
Verheft uw hart
Allen:
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Voorganger:
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
Allen:
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
We vervolgen het tafelgebed met lied 403b
(voorzang: cantorij)
VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Vrede zij met u allen!
VREDE OOK MET U!
Wensen wij elkaar
de vrede van Christus…
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet!
ONZE VADER (hand in hand/staande):
Onze Vader
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
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 der eeuwigheid.
Amen.

WOORDEN BIJ BROOD EN BEKER - afgesloten met:
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is
genoeg voor allen!
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Cantorij: ‘Bist du bei mir, geh ich mit Freuden’, J.S. Bach
DANKGEBED
SLOTLIED: 827: 1, 2 en 4
(staande)
‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven…’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK Preludium en Fuga in in g .
BWV 558, J.S. Bach
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.
–

x

–

DE AGENDA
Zo 20 nov, 17-18 uur: Concert. Muziek uit de 17e eeuw.
De musici Luca Alfonso Rizzello (Italië, barokviool) en
Claudio Ribeiro (Brazilië, orgel) spelen Europese muziek
uit de zeventiende eeuw, van onder andere Kerll,
Frescobaldi, Froberger en Falconiero.
Toegang: vrijwillige bijdrage

NIEUWE WERELD
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de
verschrikking.
De wolf en het lam
zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.
Huub Oosterhuis,vrij naar Jesaja 65,
vers 17-25
(Uit: Huub Oosterhuis, Kom bevrijden,
150 gebeden)

Woe 23 nov, 10-12 u: Buurtkoffie
Woe 23 nov, 20 u: Lezing. Maarten Zeegers onder
Haagse moslims – over zijn boek ‘Ik was een van hen’.
Toegang € 5
Za 26 nov 15 u: Vrouwencafé (Bethel)

Wilt u wat napraten of reageren?
ds. Martine Nijveld: me.nijveld@ziggo.nl; 070-7790724

www.maranathakerkdenhaag.nl

Zo 27 nov 10.30 u: Dienst van de Schrift, ds. Erika van
Gemerden
Di 29 nov 20 u: gedichten lezen met ds. Martine Nijveld
Woe 30 nov 19.30 u: Eerste adventsvesper

En: de VOEDSELBANK-krat, u weet wel... staat
tegenover de balie, elke zondag

En: vanaf maandag kunt u de preek nalezen op de
website

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
www.maranathakerkdenhaag.nl
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw
interesse op een andere manier tonen? De
ambtsdragers van vanochtend staan u bij de koffie
graag te woord

