VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MOMENT MET DE KINDEREN

MARANATHAKERK

ZINGEN: Kijk eens om je heen

18 februari 2018, 1e zondag van de veertigdagentijd
(Invocabit – aanroepen)
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Henk van der Zwan
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Nell de Vries
voorbede: Govert Lakerveld
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Tijdens de intocht van de ambtsdragers zingen wij: 536
VERWELKOMING en CALENDARIUM
ORGELMUZIEK:

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

LEZING uit het 1e Testament: Genesis 9: 8-17 (NBV)
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:
9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je
nakomelingen,
10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels,
vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is
gekomen, alle dieren op aarde.
11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat
leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid,
nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te
vernietigen.
12 En dit, ‘zei God,‘ zal voor alle komende generaties
het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en
alle levende wezens bij jullie:
13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken
zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en
in die wolken de boog zichtbaar wordt,
15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al
wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot
een vloed die alles en iedereen vernietigt.
16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik
denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God
en al wat op aarde leeft.
17 Dit, ‘zei God tegen Noach,‘ is het teken van het
verbond dat ik met alle levende wezens op aarde
gesloten heb.’

DREMPELGEBED
ZINGEN: Psalm 91: 1, 2, 3, 7
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
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.

SCHRIFTLIED: 539

DE AGENDA

LEZING uit het 2e Testament: Marcus 1: 12-15 (NBV).
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.
13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden
van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus
naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede nieuws.’

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

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 van maart).
U kunt zich voor deze vastenmaaltijden opgeven; in beide
kerken komen opgavelijsten te hangen.
Woe 21 febr, 19.30-20 uur: Vesper.Elke woensdag tot de
Stille Week.
Do 22 febr. 20 uur, Bergkerk: Lectorentraining. Alle
schriftlezers (in Bergkerk, Maranathakerk en Bethel) hebben
een uitnodiging ontvangen voor een lectorentraining: hoe
lezen we de bijbel in onze vieringen? Hoe bereid je je voor?
Er zal tijd zijn om te oefenen en elkaar feedback te geven.
Ook mensen die deze taak in overweging nemen, zijn van
harte welkom. Opgeven bij ds. Axel Wicke en/of ds. Martine
Nijveld.
Za 24 febr. 15 uur, Buurt-en-kerkhuis Bethel: Vrouwencafé.
Thema: ‘Voltooid leven: wat roept dat bij jou op?’
Informatie: Margriet den Heijer (070 360 67 07;
margriet@betheldenhaag.nl of ds. Martine Nijveld.

OVERWEGING

Zo 25 febr. 10.30 uur: dienst van de Schrift; ds. David
Schiethart.

ZINGEN: 538

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN, waaronder orgelmuziek
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij U:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
SLOTLIED: 537

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
ORGELMUZIEK
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Zo 25 febr. 17-18 uur: Barokorkest Musica Poëtica onder
leiding van Jörn Boysen. Thema: dans en theater in de
achttiende eeuw. Met Michal Bitan, sopraan en declamatie,
João Luís Veloso Paixão, bariton en declamatie, en Rachel
Farr, barokdans. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
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.
Woe 28 febr. 20–22 uur: Thema-avond: Hoe kom je uit de
schulden? Actueel: hoe krijg je je leven weer op de rails als
grote schulden je jaren blijven achtervolgen? De praktijken
van incassobureaus zijn berucht. Henny Most uit de Haagse
wijk Moerwijk is als ondernemer expert in ‘schuldpreventie’.
Ze zoekt verder praktische oplossingen om de armoede in
Den Haag, waar velen onder zuchten, te verlichten.
Mevrouw Van der Most was ook betrokken bij het Haagse
armoedeproject ‘Delen achter de duinen’. Ze houdt
vanavond een voordracht over haar ervaringen, en wordt
vergezeld door een ‘ervaringsdeskundige’ uit de wijk. Na hun
presentatie gesprek met het publiek. Toegang 5 euro,
inclusief koffie/thee. Ooievaarspas € 2.

En: de VOEDSELBANK-krat, u weet wel...
En: de preek ligt na de dienst in gedrukte vorm op de balie;
maandag staat hij op de website.
.

