VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
7 januari 2018, 1e zondag na epifanie
voorganger: mevr. Sity Smedinga
organist: Henk van der Zwan
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Nell de Vries
kindernevendienst: Cecile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
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
OPENINGSLIED 612: 1, 2 en 3

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.
de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
1e LEZING Jesaja 55: 1-5 (Nieuwe Bijbel Vertaling 2004)
1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
4 Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5 Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.

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
voorganger:
allen:

LOFLIED 527

Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN
(staande)

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

LIED 313: 1 en 5
2e LEZING Marcus 1: 1-11
(NBV 2004)
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van
God.
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn
ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer
te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en
lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl
ze hun zonden beleden.
6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met
een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde

honing.
7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag
dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te
bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen
met de heilige Geest.’
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt,
naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.
10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag
hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen,
11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
LOFZANG 356: 1, 6 en 7

Maandag 21 januari
tussen 9 en 13 uur
proefspel van 3
organisten-sollicitanten;
ook begeleiden van
gemeentezang is aan de
orde waarvoor het mooi
zou zijn als velen al dan
niet ten dele aanwezig
kunnen zijn

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 500

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij…
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 517: 1, 2 en 3
WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen: AMEN
MUZIEK
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 10 januari, 18 uur: gemeentemaaltijd. Intekenlijst
op het bord in de hal.
Zo 14 januari, 10 uur: dienst in de Bergkerk, ds. Axel
Wicke
Zo 14 januari, 10.30 uur: dienst van de Schrift,
ds. Martine Nijveld. GEEN BACHCANTATE

Elke week weer

