EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT
OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 10 juni 2018, Tweede na Trinitatis

De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
voorganger: ds. Lenie Vollebregt
organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
Verwelkoming en Calendarium
AANVANGSMUZIEK
‘God moves in a mysterious way’, uit ‘Variations on old
psalmtunes’, George Dyson (1883-1964)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
o. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
PSALM VAN DE ZONDAG 77: 1 en 2
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
v.
.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
a. HEER ONTFERM U
v. Christus ontferm U
a. CHRISTUS ONTFERM U
v. Heer ontferm U
a. HEER ONTFERM U
v. Ere zij God in de hoge
a. EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED 103a : 1 en 2 (staande)

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
in samenspraak:
Voorganger:
Allen:

De HEER zegene ons en behoede ons,
DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT
OVER ONS LICHTEN

1e LEZING

Job 1 : 1-2, 6-12; Job 2 : 7-13 (NBV)

1In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was
rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het
kwaad. 2Job had zeven zonen en drie dochters.
6Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken
bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. 7De HEER vroeg
aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb
rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 8De HEER vroeg aan
Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand
op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor
God en mijdt het kwaad.’ 9Satan antwoordde de HEER: ‘Zou Job
werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? 10U
beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem
toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit
zich steeds meer uitbreidt. 11Maar als u uw hand naar hem uitstrekt
en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht
vervloeken.’ 12Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat
van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’
Hierop vertrok Satan.
7Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met
kwaadaardige zweren. 8Job pakte een potscherf om zich te
krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9Zijn vrouw zei tegen
hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’
10Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een
dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het
kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak
hij geen onvertogen woord.
11Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar
uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en
ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en
samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem
te troosten. 12Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem
niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren
en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13Zeven dagen en zeven
nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen
hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed.

LIED 130c
2e LEZING

Marcus 3 : 20-30 (NBV)

Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte,
zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. 21Toen zijn
verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods
onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand
verloren.
22Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren,
zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der
demonen kan hij demonen uitdrijven.’ 23Toen hij hen bij zich
geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan
zichzelf uitdrijven? 24Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat
koninkrijk niet standhouden; 25als een gemeenschap innerlijk
verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. 26En
als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan
ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet.
27Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan
om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst
vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28Ik
verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen

de mensen worden vergeven, 29maar wie lastertaal spreekt tegen
de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo
iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ 30Dit omdat ze
gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

DANKGEBED

LOFZANG

WEGZENDING en ZEGEN
a. AMEN
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SLOTLIED 418

MUZIEK : Preludium in a kl., BWV 543a
J.S. Bach (1685-1750)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA

SCHRIFTUITLEG
LIED

943

Na de dienst: verkoop van loten voor de jaarlijkse bazaar.
Prijs per lot € 2, per boekje van vijf € 10.

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
Muziek: Improvisatie
VOORBEDEN EN STIL GEBED
d. .... zo bidden wij:
a. HEER, HOOR ONS GEBED

DE TAFEL
NODIGING

De kinderen komen terug in de kerk
TAFELGEBED
v. De HEER zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN
v. Verheft uw hart
a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
v. Brengen wij dank aan de HEER onze God
a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
VERVOLG TAFELGEBED
VREDEGROET

v: Vrede zij met u allen!
a: Vrede ook met u!
v: Wensen wij elkaar de vrede van Christus…
ONZE VADER (we bidden gezamenlijk, hand in hand)
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Muziek: Andante in F gr., KV. 616, W.A. Mozart
(1756-1791)

Job: leerhuis. In de maand juni staat het bijbelboek Job op
het leesrooster. Wie het interessant lijkt om ook buiten de
diensten om met dit bijbelboek bezig te zijn, is van harte
welkom bij de tweede leerhuisavond over Job: op dinsdag 12
juni, om 20 uur in de Bergkerk. Het is geen enkel punt als je
er de eerste avond niet bij was. Uitgangspunt op deze
tweede avond is Job 10, de tekst van zondag 17 juni.
Welkom! Opgeven? Graag! Dan kan bij: me.nijveld@ziggo.nl;
070 779 07 24. (MN)
Woensdag 13 juni, 14.30-16.30 uur: ‘Gesprek op woensdag’
met romanschrijver Arjen van Meijgaard. Thema: Waarom
zouden we literatuur moeten lezen? Toegang gratis.
Zondag 17 juni, 10.30-11.45 uur: dienst met Bachcantate,
met barokorkest Musica Poetica o.l.v. Jörn Boysen.
Voorganger ds. Axel Wicke.
Zondag 17 juni: concert orkest Bobander, 17-18 uur.

