VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
5 februari 2017, 5e zondag na Epifanie

voorganger: ds. Axel Wicke
cantor-organist: Arjan de Vos
ouderling: Helga Vermaas
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Cecile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Andante uit Voluntary C-major
John Stanley (1713-1786)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
INTROITUS:
ANTIFOON VAN DE ZONDAG
tekst: regel 1 en 2 uit LB 67: 1
voorzang: God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht!
aansluitend zingen wij:
PSALM VAN DE ZONDAG 67: 1, 2, 3,
herhaling antifoon (allen)
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED

v. Ere zij God in de hoge
a. EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED 176: 1, 2, 5, 6 (staande)
‘Om Sions wil zwijg ik niet stil...’

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.
allen: AMEN
MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
PROFETENLEZING Jesaja 43: 9-12

ANTWOORDPSALM 112

verzen: 1-2, 4-9b
vertaling: Ida Gerhardt, Marie van der Zeyde / melodie: Michael Stumpel
uit: Gezangen voor Liturgie, nr. 112

refrein: 1 voorzang, 2 allen
MORGENLIED 220
‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon...’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger
.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen:
v.
a.
v.
a.

HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U

(NBV 2004)

9 Alle volken zullen zich verzamelen,
alle naties komen bijeen.
Wie van hun goden heeft aangekondigd
wat eertijds nog te gebeuren stond?
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’
10 Mijn getuige zijn jullie-spreekt de HEER -,
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,
en zouden inzien dat ik het ben.
Vóór mij is er geen god gevormd,
en na mij zal er geen zijn.
11 Ik, ík ben de HEER !
Buiten mij is er niemand die redt.
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn mijn getuige-spreekt de HEER -,
dat ik werkelijk God ben

1 Gelukkig de man die de Heer vreest,
diepe vreugde vindt in zijn geboden;
2 Zijn stam zal sterk wezen op aarde,
het geslacht der oprechten is gezegend.
allen refrein

4 Want de oprechten daagt licht uit het duister.
Genadig, barmhartig, rechtvaardig. –
5 Zijn loon vindt de man die gul uitleent,
naar betaamt orde stelt op zijn zaken.
allen refrein
6 Want hij staat voor immer onwrikbaar:
de naam van de rechtvaardige blijft leven.
7 Opspraak heeft hij niet te duchten;
vast verlaat zich zijn hart op de Heer.
allen refrein
8 Zijn standvastigheid is zonder vrees,
aan het eind braveert hij zijn belagers!
9 Waar nood is geeft hij overvloedig:
zijn gerechtigheid trotseert de tijden.
allen refrein

EVANGELIELEZING Matteüs 5: 13-16

(NBV 2004)

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 518: 1, 3, 4, 6, 7
‘Hoe helder staat de morgenster...’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek deel I uit Concerto a-moll BWV 593
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 838
‘O grote God die liefde zijt...’

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
SLOTMUZIEK

Ludium ex D – Aart de Kort (1962)
uit: het Haags Orgelboek

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

DE AGENDA
Vanmiddag: EERST ZIEN DAN GELOVEN

Bethel
De jonge regisseur, Martijn Klink, ging de afgelopen maanden op
onderzoek uit, in de buurt en bij Bethel. Waar geloven mensen in
en hoe doen ze dat? Hoe zien mensen in dat verband Bethel?
Het resultaat van dit onderzoek is verwerkt in een voorstelling met
een aantal mooie, luchtige scènes, afgewisseld met muziek. In de
voorstelling spelen behalve professionele acteurs van NT Jong,
Kaartjes kunt u na afloop van de dienst met korting kopen bij
Margriet den Heijer voor een bedrag van € 3,50
Zondag 5 februari 15 uur
Donderdag 9 februari 20 uur
Zaterdag 11 februari 20 uur
Zondag 12 februari 15 uur

Wo 8, 10-12 u: Buurtkoffie, Maranathakerk
Wo 8, 10.30 u Bijbel en krant op tafel, Bergkerk
Wo 8, 18 u: Gemeentemaaltijd; intekenkijst in de gang
Do 9, 20 u De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 10, 15 u Verhalencafé, Bethel
Vr 10, 20 u Filmvoorstelling, Bethel
Zo 12, 10 u: Dienst, ds. Piet Schelling, Bergkerk
Zo 12, 10.30 u: Dienst van Schrift en Tafel, ds. Olivier Elseman,
Maranathakerk
Zo 12, 15 u: Matinee concert, Bergkerk
Programma: diverse stukken op vleugel en orgel, zowel literatuur als
improvisatie, klassiek maar ook pop..
Na afloop van het concert met een hapje en drankje nog even
napraten. € 9,00 inclusief
U kunt de dienst nog beluisteren op kerkomroep.nl
De Schriftuitleg is te downloaden van ‘het archief van preken’:
maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/

