VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

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

3 december 2017, 1e zondag van Advent
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Chris Faddegon
koster: Marian Van Duijvenvoorde
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw mobiel uit te zetten

ADVENTSLIED: 433
‘Kom tot ons, de wereld wacht…’
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK: Nun komm, der Heiden Heiland
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
ZINGEN: Psalm 25a
‘Mijn ogen zijn gevestigd…’
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
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 624-26)
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.

LEZING uit het 1e Testament: Jesaja 40: 1-11 (NBV 2004)
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6 Een stem die zegt ‘roep!’,
en ik zeg ‘wát zal ik roepen?’De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier mijn Heer, de ENE!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
SCHRIFTLIED: 439
‘Verwacht de komst des Heren…’

LEZING uit het 2e Testament: Matteus 21: 1-9 (NBV ‘04)
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de
Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.
2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt.
Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar
vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en
breng ze bij me.
3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer
heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’
4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is
door de profeet:
5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is
zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het
jong van een lastdier.”’
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had
opgedragen.
7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er
mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen.
8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de
weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en
spreidden die uit op de weg.
9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem
aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van
David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hemel!’
LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

OVERWEGING
ZINGEN: 462
‘Zal er ooit een dag van vrede…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Bereite dich Sion, uit Weihnachtsoratorium
J.S. Bach
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED: 445
(staande)
‘De nacht is haast ten einde…’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN

MUZIEK: Nun komm, der Heiden Heiland
Thomas Riegler (1965)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 6 dec, 10-12 uur: Muzikale Buurtkoffie. Guido van
de Meent zingt Franse chansons. Collecte bij de uitgang.
Vrij 8 dec (en ook op 15 en 22), 13-17 uur:
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
Zo 10 dec, 10.30 uur: Dienst van de Schrift, ds. Erika van
Gemerden.
Intekenlijst rijdienst naar de Kerstnacht in de Grote
Kerk en terug
Voor iedereen die op Kerstavond, 24 december vanaf
22uur graag de Kerstnachtviering in de Grote Kerk mee
wil vieren, maar daar niet met eigen middelen kan
komen, biedt de voorbereidingsgroep een rijdienst met
auto’s en de Wijkbus aan. Daarvoor ligt op de eerste drie
zondagen van Advent (3, 10 en 17 december) in de hal
een intekenlijst waarmee u zich kunt opgeven om op
Kerstavond naar de Grote Kerk gebracht en aansluitend
aan de dienst weer naar huis gereden te worden. Geef
deze informatie ook graag door aan anderen waarvan u
denkt dat zij deze bijzondere, feestelijke dienst graag
mee zouden willen vieren.
ds Axel Wicke

En: de VOEDSELBANK-krat, u weet wel...
En: de preek kunt u na de dienst als kopij meenemen, hij ligt
uit op de balie in de hal.

