WEGZENDING en ZEGEN

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

allen: AMEN
We gaan we zitten
ORGELSPEL Quasi allegro en Quasi andante (II)
César Franck
waarna de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

MARANATHAKERK
Zondag 19 juni, 5e na Pinksteren
Voorganger: ds. Axel Wicke
Organist: Lieuwe de Jong
Ouderling: Jan Goossensen
Diaken: Jorina van Bergen

DIENST van de SCHRIFT

DE AGENDA
IN STILTE komen we de kerk binnen
Woe 22 juni, 10-12 uur: Buurtkoffie
Zo 26 juni, 10.30 uur: dienst van de Schrift, ds. David
Schiethart
De schilderijen die in de kerk zijn tentoongesteld, zijn een
gift van de kunstenares, Bernie Autsema, ten behoeve
van de Maranathakerk. Ze zijn te koop. Inlichtingen bij
Maarten van der Schaft en Jan Kouwenberg
Vakantie mevr. Sity Smedinga: 18 juni t/m 10 juli
(ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke nemen waar)

Verwelkoming en Calendarium
Aanvangsmuziek Quasi allegro en Quasi andante (I)
César Franck (1822-1890)

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
ANTIFOON 710b
1. voorzang. 2. allen
'Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U'
PSALM VAN DE ZONDAG 84: 1, 3, 6

(staande)

ANTIFOON 710b
1. voorzang. 2. allen
'Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij U'
SMEEKGEBED
voorganger:
Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
www.maranathakerkdenhaag.nl
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw
interesse op een andere manier tonen? De
ambtsdragers van vanochtend staan u bij de koffie
graag te woord
Zie ook: www.maranathakerkdenhaag.nl

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

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

LOFLIED 652: 1, 2
'Zing jubilate voor de Heer'

(staande)

DE SCHRIFT

LIED 326 'Van ver, van oudsher aangereikt…'

ZEGEN van Aäron ((Numeri 6: 24-26)
allen: AMEN

2e LEZING: Johannes 15: 1-8 (Nwe Bijbelvertaling 2003)

de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
1e LEZING: Numeri 17: 16-26 (Nwe Bijbelvertaling 2003)
16

De HEER zei tegen Mozes: 17-18 ‘Vraag aan het hoofd
van elk van de Israëlitische stammen om je een staf te
geven, twaalf staven bij elkaar: voor elk stamhoofd moet
er een staf zijn. Schrijf ieders naam op zijn staf. Op die van
Levi moet je Aärons naam schrijven. 19 Leg alle staven in
de ontmoetingstent, voor de verbondstekst, waar ik altijd
bij jullie kom. 20 De staf van de man die ik uitkies, zal gaan
bloeien. Zo zal ik dat voortdurende geklaag van de
Israëlieten tegen jullie doen verstommen.’ 21 Nadat
Mozes dit aan de Israëlieten had overgebracht, gaf ieder
van de stamhoofden hem een staf, twaalf bij elkaar;
daaronder was er ook een voor Aäron. 22 Mozes legde de
staven voor de HEER, in de tent met de verbondstekst.
23
Toen hij de volgende dag de verbondstent binnenging,
zag hij dat de staf van Aäron, de staf van de stam Levi, in
bloei stond. Er waren knoppen ontsproten en bloemen
ontloken, en de staf droeg rijpe amandelen. 24 Mozes nam
de staven uit het heiligdom van de HEER en ging ermee
naar buiten. Nadat de Israëlieten gezien hadden wat er
gebeurd was, nam ieder zijn eigen staf terug. 25 ‘De staf
van Aäron moet je voor de verbondstekst terugleggen,’
zei de HEER tegen Mozes. ‘Die moet worden bewaard als
waarschuwing voor dat opstandige volk. Er moet een eind
komen aan hun geklaag tegen mij, anders zullen ze
sterven.’ 26 Mozes deed wat de HEER hem had
opgedragen.

1

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt
snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit
hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein
door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan
blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan
uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen
vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en
ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun
je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als
een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in
mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je
wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader
zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en
mijn leerlingen zijn.
LOFZANG

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 817 'O Christus, bron van lentebloei…'

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek:
Improvisatie slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 643: 1, 5, 7, 8, 9
'Zing nu de Heer! Hij zag ons aan…'

