ONZE VADER

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

SLOTLIED 977: 1, 3, 5
WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN

Zondag 26 juni 2016, 6 na Pinksteren, 2e van de zomer

SLOTMUZIEK

voorganger: ds. David Schiethart
organist: Henk Lemckert
m.m.v. de Maranathacantorij o.l.v. Sarah Mareels
Ouderling: Marita van Dam-Vreugdenhil
Diaken: Johanna Reinsma

waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
met.een kopje koffie/ thee, in de Gemeentezaal

e

DIENST van de SCHRIFT
DE AGENDA
IN STILTE komen we de kerk binnen
Na de dienst: verkoop van loten voor de jaarlijkse loterij.
Fraaie prijzen.
Prijs per lot € 2, per boekje van vijf stuks € 10.

Verwelkoming en Calendarium
Aanvangsmuziek

Woe 29 juni, 10-12 uur: Buurtkoffie
Zo 3 jul, 10.00 uur: dienst van de Schrift, ds. Martine
Nijveld – in de Bergkerk!
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

Afwezig.
 Vakantie mevr. Sity Smedinga: 18 juni t/m 10 juli
(ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke nemen
waar)
 Ds. Martine Nijveld is afwezig van 27 t/m 29 juni,
in het kader van nascholing. Indien nodig wordt
zij vervangen door ds. Axel Wicke.

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
AANVANGSLIED 216
‘Dit is een morgen als ooit de eerste…’
BEMOEDIGING
o. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
PSALM VAN DE ZONDAG 91a
‘Wie in de schaduw Gods mag wonen…’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
v.

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:
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 305
'Alle eer en alle glorie…'

DE SCHRIFT
ZEGEN van Aäron (Numeri 6: 24-26)
allen: AMEN
De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT Numeri 21: 4-9
(Nieuwe bijbelvertaling 2004)
4 Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee;
ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg
werd het volk ongeduldig.
5 ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze
God en Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We
hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige
eten niet meer zien.’
6 Toen stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die
hen beten, zodat velen van hen stierven.
7 Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We hebben gezondigd,
‘zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten gemaakt.
Bid tot de HEER dat hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad
voor het volk,
8 en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig
die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft
in leven.’
9 Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een
staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek
naar de koperen slang, bleef in leven.

ANTWOORDPSALM 16a
‘Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven’
BRIEFLEZING Galaten 5: 1 en 13-25
(Nieuwe bijbelvertaling 2004)
1
5 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden
leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk
opleggen.

LIED 311: 1, 4, 6, 9, 10
'Wij kiezen voor de vrijheid…'
EVANGELIELEZING Lucas 9: 51-62
(Nieuwe bijbelvertaling 2004)
51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden
weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.
52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp,
waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden,
53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat
Jeruzalem het doel van zijn reis was.
54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus
niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de
hemel afroepen dat hen zal verteren?’
55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng
terecht.
56 Ze gingen verder naar een ander dorp.
57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal
u volgen waarheen u ook gaat.’
58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te
ruste leggen.’
59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta
me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’
60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven,
maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’
61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe
dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’
62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en
achterom
blijft kijken,
is niet
geschikt voor het koninkrijk van
chant: Joseph
Barnby
(1838-1896)
God.’

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
14
bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is
15
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar
wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door
16
elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de
17
Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat
wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de
Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen
18
het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet
19
onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil
allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en
20
losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
21
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst,
bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan
deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het
22
koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
23
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar
24
iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn
eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis
25
geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan
ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 941: 1, 4
'Waarom moest ik uw stem verstaan…'

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek Anthem Lofsöngur (Psalm 121:1-3)
Sveinbjörnsson
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken .... zo roepen wij U aan:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED!

