VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 29 oktober 2017
21e na Pinksteren – herfstjd
voorganger: Sity Smedinga
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Marita van Dam
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Lizete de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw telefoon uit te zeten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
J. G. Walther

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, 2 en 3
‘U loof ik , Heer, met hart en ziel...’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
voorganger:

.......... zo bidden wij:
Heer onterm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
Christus onterm U
allen:
CHRISTUS ONTFERM U
voorganger:
Heer onterm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
allen:

Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 713: 1, 2 en 5
‘Wij moeten Gode zingen...’

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.
de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

DIENST van de SCHRIFT

MUZIEK Ein feste Burg ist unser Got
(1684-1748).

DE SCHRIFT

(staande)

1e LEZING JEREMIA 31: 31-34

(NBV)

31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk
van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen
bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben
dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de
HEER.
33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal
sluiten –spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en
hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de
woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot
klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven
en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

LIED 612
‘Wij komen als geroepen...’
2e LEZING Mateüs 22: 1-14

(Naardense Bijbel 2014)

1 Ten antwoord zegt Jezus het hun
weer in zinnebeelden, hij zegt:
2 te vergelijken is het koninkrijk der hemelen
met een mens, een koning,
die de bruilofsdagen aanricht voor zijn zoon;
3 hij zendt zijn dienaars uit
om de geroepenen te roepen
tot de bruilofsdagen,en ze hebben niet willen komen!
4 Weer zendt hij de dienaars uit, andere,
zeggend: zegt tot de geroepenen:
zie, mijn middagmaal heb ik bereid,
mijn steren en het mestvee zijn geslacht,alles is bereid!welaan, op naar de bruilofsdagen!
5 Maar zij vinden het niet belangrijk
en gaan weg,
deze naar de eigen akker,
gene naar zijn handel;
6 de overigen overmeesteren zijn dienaars,
mishandelen hen en doden hen.
7 De koning ontsteekt in toorn;
hij stuurt zijn troepen,
laat die moordenaars ombrengen
en hun stad steekt hij in brand.
8 Dán
zegt hij tot zijn dienaars:
het bruilofsmaal is bereid
maar de geroepenen
zijn het niet waard geweest;
9 trekt dan uit
over de kruispunten van de wegen,

en zovelen ge maar vindt:
roept ze naar de bruilofsdagen!
10 Als die dienaars de stad uitkomen,
de wegen op,
brengen ze bijeen
állen die ze vinden,
bozen zowel als goeden;
zo wordt de trouwzaal vol met aanliggers!
11 Als de koning binnenkomt
om wie aanliggen te aanschouwen,
ziet hij daar een mens
die niet gekleed is in een bruilofskleed,
12 en hij zegt tot hem:
makker, hoe kom je hier binnen
zonder een bruilofskleed te hebben?
Hij verstomt.
13 Dán
zegt de koning tot de bedienden:
bindt hem aan voeten en handen
en werpt hem uit, de buitenste duisternis in!daar zal het geween zijn en
het knarsen van de tanden!
14 Want geroepenen zijn er vele,
maar uitgelezenen weinig!

LOFZANG

Na afoop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje kofe/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 1 nov, 10-12 uur: Buurtkofe met salonorkest
Goldhagen.
Zo 5 nov, 10 uur Bergkerk: Gemeenschappelijke dienst,
ds. Martne Nijveld – litugie, Klaas Bruins – preek.
Thema: werk, of niet (meer), van betekenis zijn.
Di 7 nov, 20 uur, Bergkerk: Paulus en wij: een wereld van
verschil. Twee avonden gaan we met hem in gesprek over
zijn gedachten rond ‘outsiders en insiders’ en ‘een universeel
welkom’. Begeleiding: ds. Martne Nijveld
(me.nijveld@ziggo.nl). Graag opgeven!
Woe 8 nov, 18 uur. Gemeentemaaltjd. Intekenlijst in de hal.

muziek: Arie Eikelboom

Vr 10 nov, 16 uur. Aandachtscentrum, Schoolstraat 18.
Ontvangst (met hapje en drankje) als dank voor de gif van de
Maranathakerk (1000 euro van de bazaaropbrengst). Zin om
mee te gaan? Op het prikbord hangt een intekenlijst.
Zo 12 nov, 10.30 uur: Dienst met cantate 'Wachet auf, ruf
uns die Stmme', J.S. Bach. Musica Poëtca met zangers o.l.v.
Jörn Boysen. Voorganger ds. Martne Nijveld.

Leven met verschil-gespreksgroepen

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 346
‘Roept God een mens tot leven...’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
onder muziek – improvisate slotlied –
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 657
‘Zolang wij ademhalen...’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK Got des Himmels und der Erden J. G. Walther,
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

In het septembernummer van de Wijkkrant deden we een oproep aan
iedereen om mee te doen aan een Leven-met-verschil-gesprekgroep.
Dit in het kader van ons jaarthema! In een Leven-met-verschil-groep
raken mensen met verschillende leefijden, maatschappelijke posites,
leefsituates, manieren van wel/niet/soms geloven met elkaar in
gesprek. Vanuit de idee dat we onszelf, de samenleving, onze
gemeente helpen als we beter met verschillen om leren gaan.
Meer info bij Axel Wicke, Sity Smedinga, Klaas Bruins, Martne Nijveld.
Opgave bij één van hen óf via ikdoemee@levenmetverschil.nl

VACATURE Heb je oog voor de nood in de wereld, voor die van
mensen in de stad, hier in de buurt: er is van alles te doen voor
één of twee diakenen. Info bij predikanten of diakenen.

