VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
9 juli 2017
5e zondag na Pinksteren
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
met medewerking van Hetty Huveneers (viool)
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jorina van Bergen
koster: Siep de Vries
Bij de dienst:
in deze zomervakantietijd is er geen
kindernevendienst. Als er kinderen zijn, is er voor hen
een vakantiekerkpakketje.

LOFLIED (staande) 217, vers 5
Aan U ons loflied…

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.
LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT: Jesaja 50:4-9
(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

DIENST van de SCHRIFT & TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
Muziek

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
LIED 217, vers 1, 2, 3 en 4
De dag gaat open voor het woord des Heren…
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
..........
zo roepen 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

4

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
5
God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
6
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen
aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
7
God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
8
Hij die mij recht verschaft is nabij.
Wie durft tegen mij een geding aan te spannen?
Laten we samen voor het gerecht verschijnen.
Wie is mijn tegenstander in deze zaak?
Laat hij mij tegemoet treden.
9
God, de HEER, zal mij helpen –
wie zal mij dan veroordelen?
Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk,
als een gewaad dat ten prooi is aan de motten.
PSALM 27, vers 1, 6 en 7
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here
EVANGELIELEZING: Lukas 6:36-42
(uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
36
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig
37
is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld
worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld
worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

38

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede,
stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle
maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je
voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden
gebruikt.’
39
Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de
ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan
niet beiden in een kuil?
40
Een leerling staat niet boven zijn leermeester;
pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij
de gelijke zijn van zijn leermeester.
41
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je
broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog
niet opmerkt? 42Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat
mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de
balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder
eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp
genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder
of zuster te verwijderen.
LOFZANG
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WOORDEN VAN UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 370
Vader, die woont in hemels licht…

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL
NODIGING
TAFELLIED 387
Als wij weer het brood gaan breken…
- brood en wijn worden binnengedragen

Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED:
Voorganger:
Gezegend, God, uw Naam,
aan ons doorgegeven
door al die eeuwen heen en
overal en telkens weer.
Zoveel is ons ontschoten of ontnomen,
zoveel zijn wij kwijtgeraakt
aan hoop en aan geloof,
maar met uw Naam bent U
nabij gebleven…
Allen: 103 e (zonder de voorzang)
Voorganger:
Gezegend bent U, God, om Jezus,
kind van U, mens als wij,
die ons voorgaat op de weg
van barmhartigheid;
hij had het hart op U te vertrouwen,
gaf hoog van U op,
had meer dan zijn leven
de mensen lief
en wist zich voor altijd
bij U geborgen.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding vieren wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Allen: 103 e (zonder de voorzang)
Voorganger:
Beziel ons met uw Geest,
dat wij ons verbinden met elkaar,
met buurt en stad, met heel uw wereld.
Maak ons mild en maak ons moedig,
dat wij elkaar zegenen,
zoeken wat goed is en recht,
schepping en schepselen behoeden.
Zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw rijk nabij.
Allen: 103 e (zonder de voorzang)

VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Vrede zij met u allen!
VREDE OOK MET U!
Wensen wij elkaar
de vrede van Christus…
Als gemeenteleden brengen wij
elkaar de vredegroet!

ONZE VADER (hand in hand/staande)
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.

WOORDEN BIJ BROOD EN BEKER
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Muziek
DANKGEBED
SLOTLIED (staande) 675
Geest van hierboven…
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK
UITGANGSCOLLECTE

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de
Gemeentezaal.

DE AGENDA
Vakanties predikanten/kerkelijk werker
ouderenpastoraat
Sity Smedinga heeft vakantie van 1 t/m 16 juli.
Axel Wicke heeft zomervakantie van 15 juli t/m 6 augustus.
En Martine Nijveld van 7 augustus tot 3 september.
Er zijn dus altijd twee werkers van het pastoraal team
aanwezig. Dat betekent dat u bij vakantie van de één –
indien nodig – één van de anderen kunt bellen!

U kunt de dienst nog beluisteren op kerkomroep.nl
De Schriftuitleg is te downloaden van ‘het archief van
preken’: maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/

