VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
Derde zondag na Pinksteren, 25 juni 2017
voorganger: ds. Olivier Elseman
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Hanneke Richter
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten

VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Adagio, John Bennet (1735-1784)

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
PSALM VAN DE ZONDAG 62: 1, 5
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger
.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen:
v.
a.
v.
a.

HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U

v. Ere zij God in de hoge
a. EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
GLORIALIED Lied 8a (staande)
Heer onze Heer, hoe heerlijk is

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. AMEN
MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
1e LEZING Deuteronomium 6,4-13
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de
enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en
ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de
geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op
uw voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw
huis en op de poorten van de stad.
10Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat
hij u zal geven, zoals hij uw voorouders Abraham, Isaak
en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote,
mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 11huizen
vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten,
die u niet hebt uitgehouwen, en wijnstokken en
olijfbomen, die u niet hebt geplant. Als u daar in
overvloed leeft, 12zorg er dan voor dat u de HEER niet
vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.
13Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien hem
en zweer alleen bij zijn naam.
SCHRIFTLIED lied 314: 1. 3. 4.
Het Woord dat U ten leven riep
2e LEZING Markus 7, 31-37
31Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging
via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het
gebied van Dekapolis. 32Daar werd iemand bij hem
gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men
smeekte hem om deze man de hand op te leggen.
33Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn
vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong
aan. 34Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep
en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’
35Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en
hij kon normaal spreken. 36Hij beval de omstanders
om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar
hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het
rondvertelden. 37De mensen waren geweldig onder de
indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven
laat hij horen en stommen laat hij spreken.’
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SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 534 Hij die blinden weer liet zien
CREDO uit de wereld van de oecumene
ACCLAMATIE lied 342: 1, 2, 5.
In God de Vader

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek Improvisatie over het slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER

ZENDING EN ZEGEN
SLOTZANG lied 978: 1, 4. (staande)
Aan U behoort, o Heer der heren
ZEGEN
MUZIEK
Allegro, John Bennet
WAARONDER DE UITGANGSCOLLECTE

Na de dienst bent u welkom in de gemeentezaal voor
een kopje koffie, thee of een glas limonade.

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.
Zo 2 juli 10 uur gezamenlijke dienst in de Bergkerk. Dienst
voor jong en oud, thema ‘Warme harten’, over de acht
werken van barmhartigheid.

Wo 28 juni Grote Kerk 14-18 uur. Kerken en christelijke
organisaties presenteren zich aan de Haagse bevolking.
Iedereen welkom. Met informatiestands, hapjes en drankjes.
Tussen 15 en 16 uur wordt de nieuwe burgemeester Pauline
Krikke verwacht.
Wo 28 juni 20 uur: Informatieavond over trendy nieuwe
woonvormen met een duurzaam randje: de Tiny Houses.
Voordracht door Marjolein Jonker van de gelijknamige
landelijke organisatie over ontstaan, doel en voortgang.
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 binnen te halen van de website:
maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/archief van
preken.

