VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
11 juni 2017 Trinitatis ‘Drie-eenheid’
zondag na Pinksteren

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
1e LEZING Jesaja 6: 1-8 (NBV)

voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Marita van Dam
diaken: Hester Jansen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Allein Gott in der Höh sei Ehr (II)
J. G. Walther (1684-1748)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

Jesaja geroepen
1In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op
een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de
hele tempel. 2Boven hem stonden serafs. Elk van hen had
zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3Zij
riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de
hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn
majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de deurpinnen
in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5Ik
schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben
een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een
volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen
de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6Toen
nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van
het altaar en vloog daarmee op mij af. 7Hij raakte mijn mond
ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is
geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de
stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan
namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

LIED 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

LIED 985 ‘Heilig, heilig, heilig’

BEMOEDIGING
o. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

2e LEZING Johannes 3: 1-15 (NBV)

DREMPELGEBED
PSALM VAN DE ZONDAG 8: 1, 6
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
....roepen wij tot U:
v. Heer ontferm U
a. 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
LOFLIED 705: 1, 4 ‘Ere zij aan God de Vader’ (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

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de
naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe.
‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God
gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de
wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig,
ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het
koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden
als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de
tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren
worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij
geboren wordt uit water en geest. 6Wat geboren is uit een
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is
geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal
opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met
iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’
vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u
een leraar van Israël bent? 11Waarachtig, ik verzeker u: wij
spreken over wat we weten en we getuigen van wat we
gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen
spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse
dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen naar
de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de
Mensenzoon?Mensenzoon – Andere handschriften lezen:
‘de Mensenzoon die in de hemel is’.">
14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals
Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
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SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
LIED 976 ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’

DE GAVEN EN GEBEDEN

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Muziek: Schmücke dich, o liebe Seele (2 Versus en Choral),
J. G. Walther.

DANKGEBED
SLOTLIED 687 ‘Wij leven van de wind’ (staande)
WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
SLOTMUZIEK
Allein Gott in der Höh sei Ehr (I) Versus 6 , J. G. Walther.

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

MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek Improvisatie over het slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
d. .... zo roepen wij U aan:
a. HEER, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL
Brood en wijn worden naar de tafel gebracht
TAFELGEBED
v. De HEER zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN
v. Verheft uw hart
a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
v. Laten wij dank brengen aan de HEER onze God
a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
vervolg tafelgebed, waarin de instellingswoorden,
eindigend met:
v. ...verkondigen wij de dood des Heren totdat hij
komt’
a. Maranatha

GEBED Onze Vader
‘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 eeuwigheid. Amen.’

VREDEGROET

DE AGENDA
Na de dienst verkoop van loten voor de jaarlijkse loterij,
als opmaat tot de bazaar. Ze kosten 2 euro per stuk, of 10
euro in een boekje van vijf stuks.
Za 17 juni 10-12 u: Inzameling goederen voor de bazaar.
Wo 21 juni 14.30-16.30 u: Voordracht ds. Axel Wicke over
‘Spotprenten van de Reformatie’. Toegang vrij.
Aanmelden voor reisje op zaterdag 24 juni voor mensen die
weinig meer buiten de stad komen. Per roelstolbus met lift
naar de Betuwe; boottocht over de Linge met koffietafel.
Vertrek 9.30 u, terug 16.15 u. Minimale eigen bijdrage € 10
p.p. Alle informatie: Margriet den Heijer, (070) 360 67 07,
margriet@betheldenhaag.nl.
Zo 2 juli 15.45 uur: Interreligieuze wandeling.
Verzamelen bij de H. Familiekerk, Kamperfoelieplein. De
wandeling gaat o.a. naar moskee Anware Mustafa aan de
Herschelstraat en hindoetempel Dew Mandir aan de
Gaslaan. Ontmoetingen en gesprek. Einde rond 18.00 uur
in de H. Familiekerk met koffie/thee en nagesprek.
Aanmelden kan bij: pastor Duncan Wielzen en ds. Martine
Nijveld, (070) 779 07 24, of me.nijveld@ziggo.nl

U kunt de dienst van vanochtend nog beluisteren op
kerkomroep.nl.
De Schriftuitleg is op te halen uit ‘het archief van
preken’: maranathakerkdenhaag.nl/erediensten.

