17 december 2017, 3e zondag van Advent

allen:
v.
a.
v.
a.

Gaudete – verheug je!

DE SCHRIFT

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK

voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jorina van Bergen
voorbede: Govert Lakerveld
koster: Marian van Duijvenvoorde
kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde
Bij de dienst:
we volgen in deze adventstijd het spoor van de dromen
van Jesaja. De eerste zondag van advent zagen we de
herder die zorgt voor de schapen. Op de tweede zondag
klonk het bekende visioen van zwaarden die worden tot
ploegijzers. Vandaag horen we van de woestijn die zal
bloeien als een roos!
In het tafelgebed is dit keer een adventslied verweven:
zo vieren we de maaltijd als een maaltijd van
verwachting en hoop.

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

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.
MOMENT MET DE KINDEREN,
waarbij we ook het projectlied zingen:

DIENST van SCHRIFT & TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK: Edward C. Bairstow (1874-1946) - Prelude
"Veni, Emmanuel"

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel - onder klokgelui
- de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst Lied 452, vers 1 en 2
‘Als tussen licht en donker…’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Als DREMPELGEBED zingen wij: lied 452, vers 3
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
..........
zo roepen wij:
Heer ontferm U

UIT HET EERSTE TESTAMENT: Jesaja 35
(Naardense Bijbel)
1 Woestijn en dorre vlakte
zullen zich verblijden,de steppe zal juichen en bloeien, als een roos
2 bloeien en bloeien, en juichen,
ja met gejuich en gejubel;
de glorie van de Libanon
zal haar worden gegeven,
de luister van de Karmel en de Sjaron;
zij zullen zien de glorie van de ENE,
de luister van onze God!

3 Versterkt dan nu de slappe handen,maakt knikkende knieën weer stevig.
4 Zegt tot de gehaasten van hart:
weest sterk, vreest niet!ziehier, uw God zal komen met wraak,
goddelijke vergelding,
hij zal komen en u redden.
5 Dan zullen de ogen
van de blinden worden ontsloten,en de oren van de doven worden geopend.
6 Dan zal een lamme springen als een hert
en jubelen de tong van een stomme;
ja, dan wellen waterstromen op in de woestijn
en beken in de steppe.
7 Het spiegelende land
zal worden tot een moerassig meer,
een streek van dorst tot fonteinen van water;
in de streek waar draken zich neervlijen
zal gras zijn, met riet en biezen.
8 Wezen zal daar dan
een heirbaan, en die weg:
‘weg tot heiliging’
zal tot hem worden geroepen,
geen onreine zal over hem voorbijgaan,
hij is voor zijn gemeente,die de weg gaat;
dwazen zullen er niet dwalen.
9 Er zal daar geen leeuw zijn
en geen verscheurend wild
zal erover opklimmen,
het zal niet te vinden zijn daar;
voortgaan mogen verlosten,
10 de vrijgekochten van de ENE
zullen terugkeren
en in Sion aankomen onder gejubel
en met vreugde voor eeuwig op hun hoofd;
vrolijkheid en vreugde zullen hen bereiken
en vluchten zullen verdriet en gezucht.

ZINGEN: psalm 85, vers 4
‘Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor…’
UIT HET TWEEDE TESTAMENT: Filippenzen 4: 4-7
(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
4

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees
altijd verheugd.5Laat iedereen u kennen als vriendelijke
mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar
vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw
gebeden.7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren.

Lied 330 (2x, niet in canon)
‘ Woord dat ruimte schept…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonate II deel 3
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL
NODIGING

WOORDEN VAN UITLEG EN VERKONDIGING
Zingen: ‘De blinde ziet zijn ogen uit’, vers 1 t/m 5

TAFELLIED 451, vers 1 en 2
‘Richt op uw macht, O Here der heerscharen…’

(Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, deel 1, lied 13)

- brood en wijn worden binnengedragen - de kinderen komen terug in de kerk -

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

ONZE VADER (hand in hand/staande)
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:
U komt onze dank toe,
Eeuwige onze God,
overal en altijd,
want veelbelovend is uw woord:
een land van vrede stelt u ons voor ogen,
bloemen in de woestijn,
een wereld waar vreugde woont
en verdriet is uitgebannen…

Allen: lied 451, vers 3
Voorganger:
Gezegend bent U, God, om Jezus,
mens vol van uw kracht, van uw goedheid en vriendschap,
licht voor ons uit,
die niet ophield uw weg te gaan,
uw Tora te doen, toegewijd en trouw.
Hij was als brood, hij heeft zich gegeven,
hij werd onze beker, feestwijn in overvloed.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding vieren wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

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.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Muziek Johann Sebastian Bach - Nun komm, der
Heiden Heiland
DANKGEBED
SLOTLIED 466, vers 1, 3 en 5

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK improvisatie
UITGANGSCOLLECTE

Allen: lied 451, vers 4

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

Voorganger:

DE AGENDA

Beziel ons met uw Geest,
dat wij doen wat hij heeft voorgedaan,
eten, drinken, delen brood en wijn,
teken van geloof dat niets bij God niet kan,
totdat de aarde zal zijn
een bloeiende tuin van vrede en recht,
leven en samenleven in vriendelijkheid.

Vanmiddag, 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. Na afloop glühwein en krentenbrood.
Woe 13 dec, 10-12 uur: Buurtkoffie
Woe 13 dec (en 20 dec), 19.30-20 uur: Vesper

Allen: lied 451, vers 5
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!

Vrij 15 dec, 13-17 uur: Open kerk voor bezichtiging
Kerstavond 19.00 uur – voor jong en oud – met
meespeelkerstverhaal
Op kerstavond 24 december vieren we in de
Maranathakerk om 19.00 uur een kerstviering voor
kinderen én voor iedereen die met hen mee wil vieren. Dit
jaar zal er een meespeelkerstverhaal zijn. Dat betekent dat
alle kinderen naar de kerk kunnen komen verkleed als
schaap, herder, Maria, Jozef, engel, wijze of wie of wat dan
ook. Heb je zelf geen verkleedkleren? In de kerk zal op de
avond zelf ook van alles liggen.

