VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

allen:

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

MARANATHAKERK

DREMPELGEBED

10e zondag van de zomer
21 augustus 2016

MORGENLIED: lied 285
Het licht is ons voorgegaan

voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Henk Lemckert
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Jan Kouwenberg

Vooraf
In deze zomertijd is er geen kindernevendienst.
Als er toch kinderen zijn, verzinnen we ter plekke
een goede oplossing!
De lezingen van deze dag, psalm 112 en een
gedeelte uit Lukas 13, cirkelen rond de thema’s
wijsheid, het kiezen van de goede weg, recht en
onrecht, binnen en buiten, goed en kwaad.
Psalm 112 is een zgn. alfabetgedicht: elke volgende
regel begint met een volgende letter van het
(Hebreeuwse) alfabet. De Nieuwe Bijbelvertaling
volgt dit niet na. De Naardense Bijbel heeft wel een
poging gedaan. Nadeel is, vind ik, dat de vertaling er
wel wat houteriger van wordt. Daarom mijn keus
voor tóch de versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.
De aandachtige lezer zal wellicht opmerken dat ik
de tekst iets inclusiever gemaakt heb.
Nieuw zal wellicht lied 848 zijn? Een lied uit de
liederen samengebracht onder de noemer
‘Levensreis’. Aansluitend ook bij het reisthema,
waarmee de Lukaslezing van vandaag begint.

SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
.......... zo bidden 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
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN
Loflied (staande): lied 969
In Christus is noch west noch oost

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
klinkt de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6):
voorganger:
Moge de Eeuwige u zegenen en u
beschermen, moge de Eeuwige
het licht van haar gelaat over u
doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Eeuwige u zijn gelaat
toewenden en u vrede geven.
allen:
AMEN

Martine Nijveld

PSALMLEZING: psalm 112 (Nieuwe Bijbelvertaling
2004)

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Verwelkoming en Calendarium
Aanvangsmuziek Allein zu dir, Herr Jesu Christ (=LvK
407) Johann Pachelbel (1653-1706)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer

112

1

Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele
land,
de oprechten worden gezegend.
3
Rijkdom en weelde bewonen haar huis,
en haar rechtvaardigheid houdt stand, voor
altijd.
4
Hij straalt voor de oprechten als licht in het
duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.
5
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie haar zaken eerlijk behartigt.
6
De rechtvaardige komt nooit ten val,

men zal hem eeuwig gedenken.
7
Voor een vals gerucht zal zij niet vrezen,
zij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
9
Gul deelt zij uit aan de armen,
haar rechtvaardigheid houdt stand, voor
altijd,
zij zal stijgen in aanzien en eer.
10
Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.

Zingen: lied 846, vers 1, 2 en 6
De wijsheid van voor alle tijden

EVANGELIELEZING: Lukas 13:22 t/m 30
(vertaling: Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)
22. Hij trok voort langs steden en dorpen
en overal gaf hij onderricht,
nog altijd op weg naar het heilige Jeruzalem.
23. En iemand sprak tot hem:
Heer, waarom zijn het er zo weinig
die worden gered?
Hijsprak tot hen:
24. Vecht je naar de smalle deur
om binnen te komen
want, zeg ik je,
velen zullen proberen om binnen te komen,
maar kunnen het niet.
25. Vanaf het ogenblik
dat de heer van het huis opstaat
en de deur gesloten wordt,
zullen jullie, buitenstaanders,
op de deur gaan kloppen en zeggen:
‘Heer, doe ons open’ –
en hij zal antwoorden en zeggen:
‘Ik ken jullie niet.
Waar komen jullie vandaan?’
26. Dan zullen jullie zeggen:
‘Voor uw ogen hebben wij gegeten en gedronken,
in onze straten hebt gij ons onderwezen.’
27. Dan zal hij zeggen:
‘Ik weet niet waar jullie vandaan zijn,
allen weg van mij, jullie onrechtbedrijvers.’
28. Er zal geween zijn en geknars van tanden
als jullie zien dat Abraham, Izaäk en Jakob
en alle profeten
daar zijn, in het koninkrijk van God,
maar dat jullie worden uitgeworpen,
buiten.
29. Van oost en west, van noord en zuid
zullen zij komen en aan tafel gaan

in het koninkrijk van God.
30. En zie,
laatsten zullen eersten
en eersten zullen laatsten zijn.
LOFZANG
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WOORDEN VAN UITLEG
LIED: lied 848
Al wat een mens te kennen zoekt

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
Muziek
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
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.
SLOTLIED: lied 991, vers 1, 3, 5 en7

De eersten zijn de laatsten
ZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK
Voluntary in a, Maurice Green (1696-1755)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Startzondag op 4 september
Dit jaar vieren we de start van het seizoen onder
de titel ‘Deel je leven’! De startdienst is een
gezamenlijke dienst van Bergkerk en
Maranathakerk en wordt dit keer gehouden in de
Bergkerk.
- 9.30 uur: inloop met koffie en thee, wandelen
langs de kraampjes van de ‘markt van
mogelijkheden’: wat is er allemaal te beleven in
onze gemeente? Wat gaan we doen in het nieuwe
seizoen?
- 10.00 uur: kerkdienst. In deze dienst krijgt de
preek een alternatieve vorm. Daarbij is er ‘voor elk
wat wils’, buiten en binnen. Voor wie naar buiten
wil: graag makkelijke schoenen aan en bij
regenweer een paraplu meenemen.
Na de dienst kunnen we samen eten. Met deze
lunch sluiten we het startzondagprogramma af.
We kiezen voor een meeneemlunch: als iedereen
zoveel (belegde) broodjes meeneemt als je zelf
verwacht te eten + één stuk fruit (of groente:
tomaat/komkommer/worteltjes) en dit voor de
dienst inlevert bij een tafel in de hal, dan kunnen
we ná de dienst samen delen. We dagen iedereen
uit iets creatiefs/origineels van het lunchpakket te
maken. Voor drinken wordt gezorgd. Ook tijdens
de lunch kan over de ‘markt van mogelijkheden’
gestruind worden.
De voorbereidingsgroep zorgt ervoor dat tijdens
het hele programma voor de kinderen genoeg te
doen en te beleven is.
Met een hartelijke groet van de
voorbereidingsgroep (Leonore Brons, Elise
Dijkhuizen, Karen van Drongelen, Margriet den
Heijer, Nelleke van Kooij en Martine Nijveld)

