VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
4 december 2016, 2e zondag van Advent
Wij vieren samen als wijkgemeente Den Haag-West
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Arjan de Vos
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Elise Dijkhuizen
koster: Marian van Duijvenvoorde
Bij de dienst:
Adventsproject kindernevendienst
Het adventsproject van de kinderen heet ‘Maak het mee’.
Vandaag ontmoeten we Johannes de Doper, die weet dat
mensen een nieuw begin kunnen maken.
Zondag 4 december: het i.o. gaat eraf!
Vandaag vieren we dat het i.o. (in oprichting) eraf gaat en
we officieel Wijkgemeente Den Haag-West worden. De
nieuwe plaatselijke regeling wordt meteen na de dienst
getekend als bevestiging van deze oprichting. Daarna is er
koffie/thee plus eigen baksels in de gemeentezaal. Diverse
gemeenteleden hebben zelf iets gemaakt: proef de
diversiteit!
Beleidsnotitie
Bij ons op weg gaan als Wijkgemeente West hoort de
beleidsnotitie, als routekaart. Deze wordt vandaag uitgedeeld
en ligt beschikbaar in beide locaties.
Onze Vader
In Bergkerk en Maranathakerk bidden we andere versies van
het Onze Vader. In deze gezamenlijke dienst bidden we dit
gebed op de wijze van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004, een
tekst die voor (bijna) iedereen anders dan anders is.
Zegen van Aäron in samenspraak
Nu alweer een tijdje zeggen we in de Maranathakerk de zegen
van Aäron (bij het binnenbrengen van de bijbel) in
samenspraak. Meer hierover op het losse blad met informatie.
Op zondag 18 december gaan we er ná de dienst met elkaar
over in gesprek bij een koffie mét…

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
Aanvangsmuziek Verwacht de komst des Heren Lied 439
Johann Nicolaus Hanff (1665-1711)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de adventskaarsen - onder klokgelui
ADVENTSLIED 439, vers 1, 2 en 3
‘Verwacht de komst des Heren’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED

INTROITUS:
ANTIFOON VAN DE ZONDAG
teks: naar Ps. Jesaja 30: 18, 19 - Populus Sion, LB 432b

1 voorzang, 2 allen

meldie: gewijzigd, naar Geneefs Psalter Ps. 80

aansluitend:
PSALM VAN DE ZONDAG 80: 1, 2, herhaling
antifoon
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
.......... zo bidden wij:
KYRIE 301 f

‘Heer, ontferm U’

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6)
in samenspraak:
Voorganger:
Allen:

De HEER zegene ons en behoede ons,
DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT
OVER ONS LICHTEN
EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT
OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE.

Een paar woorden bij de lezingen van deze dag

PROJECTLIED

tekst: Erik Idema / uit: Kind op Zondag 2016
melodie: Nu daagt het in het oosten, LB nr. 444

MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst…
LEZING uit het Eerste Testament: Jesaja 11: 1-10
(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
111 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3
Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
8
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10
Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

ZINGEN psalm 72, vers 1, 2 en 6
‘Geef, Heer, de koning uwe rechten...’

LEZING uit het Tweede Testament: Matteüs 3: 1-12
(Naardense Bijbel)
1 In die dagen
treedt Johannes de Doper aan,
predikend in de woestijn van Judea,
2 zeggend: bekeert u!want genaderd is het koninkrijk
der hemelen!
3 Want híj is het
van wie gesproken is door
de profeet Jesaja, als hij zegt:
de stem van een die schreeuwt
in de woestijn: bereidt de weg
van de Heer,
maakt recht zijn paden (Jes. 40,3)!
4 Hij, Johannes, heeft zijn kleed gehad
uit kameelharen,
met een gordel van huid om zijn lende;
zijn voedsel is geweest:
sprinkhanen en wilde honing.
5 Tóen
is Jeruzalem en heel Judea
en heel de omstreek van de Jordaan
tot hem uitgetrokken,
6 en zij hebben zich in de rivier de Jordaan
door hem laten dopen,
onder belijdenis van hun zonden.
7 Maar als hij
velen van de Farizeeërs en Sadduceeërs
op de doop af ziet komen,
zegt hij tot hen: adderenbroedsels,
wie heeft u de wenk gegeven
te vluchten voor
de aanstormende toorn?8 draagt dan vrucht
die waardig is aan de bekering;
9 en denkt niet
bij uzelf te kunnen zeggen:
wij hebben Abraham als vader!want ik zeg u dat God bij machte is
uit deze stenen
kinderen voor Abraham op te wekken;
10 maar reeds ligt de bijl-der-waardigheid
bij de wortel van de bomen;
elke boom dan die geen goede vrucht draagt
wordt omgehakt
en in een vuur geworpen;
11 ík doop u met water, tot bekering,
maar die na mij komt
is sterker dan ik,ik ben niet bekwaam
om hem zijn sandalen na te dragen;
híj zal u dopen met heilige geestesadem
en vuur;
12 zijn wan is in zijn hand
en hij zal zijn dorsvloer
door en door reinigen;
hij zal zijn koren samenbrengen
in de schuur,
maar het kaf zal hij verbranden
in een onblusbaar vuur.

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

MUZIEK

We vragen u om nog even te blijven zitten: om
getuige te zijn van het tekenen van de plaatselijke
regeling. Hiermee wordt de oprichting van
Wijkgemeente Den Haag-West bevestigd.
Na dit moment gaan we zingend de kerk uit:

WOORDEN VAN UITLEG: ‘Een nieuw begin’
ZINGEN 459
‘Ik breng een rechter aan het licht...’

LIED 832 in canon,
1e keer: allen
2e keer: doopvontzijde start
kanselzijde valt na de eerste regel in
UITGANGSCOLLECTE
Aansluitend is er koffie/thee/limoade PLUS!! in de

DE GAVEN EN GEBEDEN

gemeentezaal!

MEDEDELINGEN

DE AGENDA

INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: aantal variaties op de melodie van lied 459

Na de dienst: verkoop artikelen Amnesty ten behoeve van

Folkert Grondsma (1944-2000)

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.
– de kinderen komen terug in de kerk –

ZENDING EN ZEGEN
ZINGEN 993
‘Samen op de aarde...’
ZENDING en ZEGEN
allen: AMEN

(staande)

politieke gevangen: kaarten, kaarsen, agenda, info enz.
Di 6 dec, 20 uur: Een tweede avond met poëzie. Waar raakt
het gedicht jou? Wat kun je ermee? We lezen gedichten uit
‘Wakend over God’ van Joost Zwagerman en uit ‘Uitzicht
genoeg’ van Marjoleine de Vos. Titels die mooi passen in de
tijd voor Kerst: wachten, verlangen, uitzien en hopen.
Begeleiding: ds. Martine Nijveld. Opgeven mag, hoeft niet. Tel.
(070) 779 07 24. E-mail: me.nijveld@ziggo.nl. Toegang gratis.
Woe 7 dec, 10-12 u: Muzikale buurtkoffie. Frank Panhuyzen
(zang/gitaar) en Eline Toebes (cello) brengen een programma
van klassieke muziek, Franse chansons en mooie gedichten.
Toegang gratis.
e

Woe 7 dec, 19.30-20 u: 2 vesper in de dagen van Advent
Do 8 dec, 14 u: Sociaal café, Bethel
Do 8 dec, 20 u: De Vrome Freule, Fahrenheitstraat 558
Vr 9 dec, 15 u: Verhalencafé ‘nostalgie’, Bethel
Zo 11 dec, 10 u: dienst met Heilig Avondmaal, ds Martine
Nijveld (Bergkerk)
Zo 11 dec, 10.30 u: dienst van Schrift en Tafel, ds Axel Wicke
Za 17 dec, 11 u: advents- en kerstviering ouderen (Bergkerk)
Er liggen hiertoe intekenlijsten klaar in de voorhof

