VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
e

20 augustus 2017, 11 na Pinksteren
voorganger: dr. Willem van der Meiden
organist: Pieter Jan Aartsen
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Nell de Vries
voorbede: Chris van Dam
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
Vater unser im Himmelreich, variatie I,
D. Buxtehude (ca. 1637 – 1707).

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 67
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

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
1e LEZING: Jesaja 56, 1-7

(NBV 2004)

Redding ook voor buitenstaanders
1Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
5hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

LIED 322
v. Ere zij God in de hoge
a. EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED 305

(staande)

2e LEZING Lucas 19: 41-48
41

(NBV 2004)

Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te
42
huilen over het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op
deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat
blijft voor je verborgen, ook nu. 43Want er zal een tijd
komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je
oprichten, je omsingelen en je van alle kanten
44
insluiten. Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je
kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere

laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt
herkend.’
45
Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon
46
weg te jagen, terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat
geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,”
maar jullie hebben er een rovershol van
47
gemaakt!’ Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De
hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het
48
volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet
hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn
lippen.
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DE AGENDA
Vakanties en vervanging
Martine Nijveld heeft vrij tot 3 september.
Zij wordt vervangen door Axel Wicke en Sity Smedinga.
Woe 23 aug, 10-12 u: Buurtkoffie
Woe 23 aug, 15 u: Zomerzangdienst, Sity Smedinga
Vrij 25 augustus, 14-17 u: Maranathakerk open voor
bezichtiging. Bezoekers kunnen het gebouw bekijken, een
kopje thee of koffie drinken en even praten met de
gastvrouw of gastheer die aanwezig is
Za 26 aug, 10-12 u: Goederen inleveren voor de bazaar
Zo 27 aug, 10.30 u: Dienst van de Schrift, ds. IJjo Akkerman
Ma 28 – Do 31 augustus: Opbouw bazaar
Vrij 1 sep, 14-19 uur: bazaar (nieuwe openingstijden!)
Za 2 sept, 10 -14 uur: bazaar (nieuwe openingstijden!)
Er zijn (ook vandaag) nog loten te koop...

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 992

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek: Vater unser im Himmelreich, variatie II en III,
D. Buxtehude.
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 1016

(staande)

Terugblik op de Kirchentag tijdens en na de gezamenlijke
dienst op 3 september in de Bergkerk.
Eind mei waren zestien gemeenteleden o.l.v.
ondergetekende en begeleid door collega Martine
Nijveld op de ‘Deutsche Evangelische Kirchentag”
in Berlijn. Vijf dagen waarin wij, iedereen apart, in
kleine groepjes en ook (bijna) allemaal samen veel
en veel verschillends hebben beleefd. Met foto’s en
verhalen willen wij onze gemeente daar graag over
berichten. Dat doen we tijdens en aansluitend aan
de gezamenlijke dienst op 3 september in de
Bergkerk. Ook in de dienst zal het een en ander van
de Kirchentag terugkomen. U kunt dus benieuwd
zijn en wij hopen dat u van onze presentatie zult
genieten. Tot 3 september in de Bergkerk. (Ds Axel
Wicke)
Zo 10 sept, 10.30 u: Dienst met Bachcantate. Musica
Poëtica en zangers o.l.v. Jörn Boysen met’Ihr, die ihr euch
von Christi nennet’ (BWV 164). Voorganger ds. Martine
Nijveld. Educatieve toelichting door de dirigent om 10 uur.

WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
SLOTMUZIEK Concerto del Sigr. Merck, 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.
U kunt de dienst nog beluisteren op kerkomroep.nl.
De Schriftuitleg is op te halen van de website: zie ‘het
archief van preken’:
maranathakerkdenhaag.nl/erediensten

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

