VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 10 december 2017, 2e Advent

voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: S. Groenveld
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Nell de Vries
kindernevendienst: Cecile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde

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.
MOMENT MET DE KINDEREN
ZINGEN adventslied kinderen

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw mobiel uit te zetten
ADVENTSLIED 451 - ‘Richt op uw macht…’
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Anton Kniller (ca. 1700), ‘Nun komm der
Heiden Heiland’

DE VOORBEREIDING

de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

1e LEZING JESAJA 2: 2-5 (NBG ‘51)
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal
de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste
der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En
alle volkeren zullen derwaarts heenstromen
3 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten
wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de
God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en
opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de
wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.
4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken
over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot
ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,
en zij zullen de oorlog niet meer leren.
5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht
des HEREN.

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
PSALM 80: 1 en 2 - ‘O God van Jozef, leid ons verder…’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
voorganger:

.......... 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

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak.

LIED 447 - ‘Het zal zijn in het laatste der tijden…’
2e LEZING Lucas 21: 25-33 (NBV 2004)
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en
de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van
angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er
met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten
zullen wankelen.
27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien

komen, bekleed met macht en grote luister.
28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op
en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de
vijgenboom en al de andere bomen.
30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in
aantocht is.
31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen
ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.
32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet
verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt.
33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn
woorden zullen nooit verdwijnen.
LOFZANG

DE AGENDA
Woe 13 dec, 10-12 uur: Buurtkoffie
Woe 13 dec, 18 uur: Gemeentemaaltijd. Intekenlijst in de
hal
Woe 13 dec (en 20 dec), 19.30-20 uur: Vesper
Vrij 15 dec, 13-17 uur: Open kerk voor bezichtiging
Zo 17 dec, 10.30 uur: Dienst van de Schrift, ds. Martine
Nijveld
Zo 17 dec, 17 uur: Zanguur. Muziek en (mee)zingen,
m.m.v. Haags kamerkoor De Byrds, onder leiding van Rob
Kaptein, violiste Hetty Huveneers en organist Arjan de
Vos. Toegang vrij.

muziek: Arie Eikelboom

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 445 - ‘De nacht is haast ten einde’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN waaronder
MUZIEK Johann Pachelbel (1653-1706), Variaties over
‘Christus der ist mein Leben’ (‘Het daget in het Oosten’)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 452 - ‘Als tussen licht en donker…’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK Johann Sebastian Bach (1685-1750), Preludium
en Fuga in g, BWV 558
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

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

Voor de ‘Buurtkoffie’ ochtenden
op de woensdagen
worden per direct 2 vrijwilligers
gezocht, gastheer en/of gastvrouw,
voor eens per 4 à 5 weken.
Info: Hetty Huveneers. (070) 355 43 45

