VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 11 februari 2018
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
koster en kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Hester Jansen

DIENST van SCHRIFT & TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
MUZIEK Praeludium in C, BWV 870.
J. S. Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel – onder klokgelui
PSALM 31, vers 1, 3 en 6
‘Op U vertrouw ik, Heer der heren…’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED 274, vers 1, 2 en 3
‘Wij komen hier ter ere van uw naam…’
Het 2e vers is een kyriegebed.
Het 3e vers zingen we staande als glorialied!

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.

Moment met de kinderen
– de kinderen gaan met het LICHT naar de
nevendienst –
LEZING UIT EERSTE TESTAMENT:
2 Koningen 5: 1-3 (Naardense bijbel 2014)
1 Naäman, overste van de strijdschaar
van de koning van Aram
was een groot man
voor het aanschijn van zijn heer
en verheven van aanzien,
want door hem had de ENE
aan Aram vrijheid gegeven;
deze man
was een held van vermogen,
maar had huidvraat.
2 Als uit Aram benden uitgetrokken zijn
nemen ze uit het land van Israël
een klein meisje in kerkering mee,dat terechtkomt
voor het aanschijn van Naämans vrouw.
3 Zij zegt tot haar gebiedster:
ach, bevond mijn heer zich maar
voor het aanschijn van de profeet in Samaria,dan zou die hem
van zijn huidvraat afhelpen!
PSALM 32, vers 3
‘Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven…’
EVANGELIELEZING: Marcus 1: 39-45
(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
39

In heel Galilea bracht hij het nieuws in de
synagogen en dreef hij demonen uit.40Er kwam
iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij
smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn
knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’
41
Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte
hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En
meteen verdween zijn huidvraat en hij was
rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige
waarschuwing: 44‘Denk erom dat u tegen niemand
iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en
breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft
voorgeschreven, als getuigenis voor de
mensen.’ 45Maar toen de man vertrokken was,
ging hij overal breeduit rondvertellen wat er
gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer
openlijk in een stad kon verschijnen, maar op
eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven.
Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem
toe komen.

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

TAFELGEBED
Voorganger: Danken wij de goede God!
Allen: WIJ WILLEN LEVEN VOOR DE EEUWIGE!

OVERDENKING

LIED 647, vers 1, 2 en 3
‘Voor mensen die naamloos…’

GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
Muziek Improvisatie slotlied
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: BARMHARTIGE, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL
NODIGING
TAFELLIED 146c, vers 1 en 5
‘Alles wat adem heeft love de Here…’
– brood en wijn worden binnengedragen
en de kinderen komen terug in de kerk –

Voorganger:
God, die alles hebt geschapen,
het geheim van het morgenlicht,
bloemen, bomen, lucht en water,
grond onder de voeten,
goed en wijd land
onder de boog van uw liefde.
Om Jezus willen wij U danken,
om zijn horen, om zijn aanzien, diep bewogen,
die ons aanraakt, die ons heel maakt.
Brood brak hij, de wijn ging rond,
wijn van vreugde, brood van hoop heel zijn leven een geschenk
voor mensen bij licht en bij donker,
voor kleinen en groten in lief en in leed.
Doe ons opstaan, doe ons leven,
leven in zijn Geest,
delend gevend vele gaven,
verbonden in verscheidenheid hier en nu en wereldwijd.
Ons leven een lied voor de Eeuwige.
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
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop dat
een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is,
genoeg voor allen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Muziek Jesus, meine Zuversicht.
J. G. Walther (1684-1748)
DANKGEBED
SLOTLIED 1001
(staande)
‘De wijze woorden en het groot vertoon…’
(tekst licht aangepast, MN)

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

DE AGENDA
Vanmiddag: Meditatieve wandeling
Een wandeling met stilte en gesprek. Start om 16.00
uur bij de Maranathakerk. Duur van de wandeling: een
uur. Terug in de kerk is er koffie en thee. Martine
Nijveld, (070) 779 07 24
Woe 14 febr, 10-12 uur: Buurtkoffie.
Woe 14 febr, 19.30 uur: Aswoensdag
Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Van harte
welkom bij de oecumenische vieringen op deze dag. In
de Elandstraatkerk begint de vesper om 19.30 uur. In
de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29) is een
oecumenische dienst, 19.30 uur.
Don 15 febr, 20 uur: Samen gedichten lezen rond
allerlei levensvragen in de Maranathakerk. Martine
Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl).
Zon 18 febr, 10.30 uur: Dienst van de Schrift, ds. Axel
Wicke.

Dat woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen.
Wie ontroostbaar was, vindt troost voor tien,
wie zo eenzaam was, zal liefde zien,
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt je zult je ogen niet geloven.

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK Fuga in C, BWV 870, J.S. Bach
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Woe 21 febr, 18 uur: Vastenmaaltijd. In beide
kerkhuizen zal een vastenmaaltijd worden gehouden,
een sobere maaltijd met soep, brood, fruit en een
goed gesprek met elkaar. Op 21 februari in de
Maranathakerk op 6 maart in de Bergkerk. Een
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, die ook ten goede
zal komen aan het vastenproject (zie wijkkrant). U kunt
zich voor deze vastenmaaltijden opgeven; in beide
kerken komen opgavelijsten te hangen.
Expositie over de geschiedenis van de Haagse
Diaconie. In de veertigdagentijd zal in onze wijk een
expositie over de geschiedenis van de Haagse Diaconie
te bezichtigen zijn. Van 19 februari tot en met 4 maart
in de Maranathakerk, van 7 maart tot met 25 maart in
de Bergkerk en van 26 maart tot met 2 april weer in de
Maranathakerk.

