VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
Tweede zondag na Pinksteren, 18 juni 2017
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Helga Vermaas
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

Bij de lezingen:
Soms klinkt een tekst je als nieuw in de oren. Zo verging mij
(MN) dat bij het horen van Jesaja 12, vers 2, waar over de
Eeuwige gezegd wordt: ‘Mijn muziek is hij…’.
In de lezing uit het evangelie gaat het over ‘licht ‘ op reis
gaan…
Bij de dienst:
In deze dienst is Helga Vermaas voor het laatst ouderlingeredienst. Haar termijn liep af in januari 2017, maar ze heeft
nog een half jaar langer dienst gedaan. Vandaag legt ze haar
ambt neer.
Anders dan anders wordt vandaag de zegen aan het eind van
de dienst gezongen – met lied 429 a.

DIENST
de SCHRIFT
IN STILTE komen
we devan
kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
Aanvangsmuziek

Larghetto John Bennet (1705-1784)

DE VOORBEREIDING

a.

EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN

LOFLIED (staande): psalm 100
Juich Gode toe, bazuin en zing…

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.
MOMENT MET DE KINDEREN
De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
LEZING uit het Eerste Testament:
Jesaja 12:1-6 (Naardense bijbel)
1 Zeggen zul je te dien dage:
ik dank u, ENE,
dat ge toornig op mij zijt geweest,uw toorn is gekeerd en ge troost mij.
2 Zie, God is mijn heil,
ik weet mij veilig en word niet verschrikt;
want mijn sterkte en mijn muziek is hij,
de ENE,
en hij is mij tot heil.
3 Met vreugde zult ge water scheppen,uit de bronnen van het heil.

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
LIED 686, vers 1 en 2

De Geest des Heren heeft…

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED

4 Zeggen zult ge
te dien dage:
brengt dank aan de ENE,
roept zijn naam aan,
doet in de gemeenschappen
zijn werken weten;
maakt indachtig
dat zijn naam hoogverheven is.

LIED 686, vers 3
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
..........
zo roepen wij:
Heer ontferm U
allen:
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

5 Maakt muziek voor de ENE
want grote dingen heeft hij gedaan;
geweten zij dit op heel de aarde.
6 Juich en jubel,
al wat zetelt op Sion;
want groot is in jouw midden
de Heilige van Israël!

LIED 992
Wat vraagt de Heer nog meer van ons…

LEZING uit het Evangelie: Matteüs 9:35-10:15 (NBV)
35

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er
onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws
over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke
kwaal. 36Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
37
uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn
leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig
38
arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’
1
10 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun
de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere
ziekte en elke kwaal te genezen.
2

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer
3
Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar
4
Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten
slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou
uitleveren.
5
Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende
instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek
6
geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de
7
verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en
8
verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees
zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat
lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie
9
ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs
10
geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je
voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen
sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat
11
er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk
dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je
12
te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet
13
de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie
vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als
het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je
14
terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar
je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad
15
en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag
van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra
draaglijker zijn dan voor die stad.
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LIED 972: 5

Gij doet ons reizen door de tijd…

Gij doet ons reizen door de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling.
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS 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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

– de kinderen komen terug in de kerk –
SLOTLIED (staande) 978, vers 1, 3 en 4
Aan U behoort, o Heer der heren…

SLOTMUZIEK
Voluntary, Georg Berg (18de eeuw)
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INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek Improvisatie over slotlied
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MEDEDELINGEN

ZENDING EN ZEGEN: 429 a
De Levende richt zich op…
- voorzang: Helga en Martine
- allen zingen: Amen

LOFZANG





DE GAVEN EN GEBEDEN

UITGANGSCOLLECTE

le

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 974, vers 1, 4 en 5
Maak ons uw liefde, God, tot opmaat…

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

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.
Wo 21 juni 14.30-16.30 u: AFGELAST. De voordracht van ds.
Axel Wicke over ‘Spotprenten van de Reformatie’ is wegens
bijzondere omstandigheden afgelast.
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 25 juni, 10.30 kerkdienst, voorganger ds. Olivier Elseman.
Wo 28 juni Grote Kerk 14-18 uur. Kerken en christelijke
organisaties presenteren zich aan de Haagse bevolking. Met
informatiestands, hapjes en drankjes. Tussen 15 en 16 uur
wordt de nieuwe burgemeester Pauline Krikke verwacht.
Wo 28 juni: Informatieavond over trendy nieuwe
woonvormen met een duurzaam randje: de Tiny Houses.
Voordracht door Marjolein Jonker over ontstaan, doel en
voortgang. Van 20 tot 22 uur, toegang 5 euro.
Za 1 juli 11 uur: oecumenische viering ter herdenking van
154 jaar afschaffing slavernij. Organisatie: Haagse
Gemeenschap van Kerken. In de H. Familiekerk,
Kamperfoelieplein.
Zo 2 juli 15.45 uur: Interreligieuze wandeling in de buurt
langs kerk, moskee en hindoetempel. Verzamelen bij de H.
Familiekerk, Kamperfoelieplein. Einde rond 18.00 uur met
koffie/thee en nagesprek. Aanmelden bij ds. Martine
Nijveld, (070) 779 07 24, of me.nijveld@ziggo.nl

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

