VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 17 juni 2018 (derde zondag na Trinitatis)
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jorina van Bergen
voorbede: Hinke Benjamins
kindernevendienst: Cécile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde
Musica Poetica o.l.v. Jörn Boysen
María Sánchez Ramírez, violoncello
Vincent Ranger, klavecimbel en orgel
Michal Bitan, sopraan
Aleksan Chobanov, alt
Carlos Negrín López, tenor
João Luís Paixão, bas

DIENST van SCHRIFT en CANTATE
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM

allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN

WELBEHAGEN
LOFLIED 869: 1, 6, 7

(staande)

‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’

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.
MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
–

DE VOORBEREIDING

LEZING Eerste Testament: Ezechiël 17: 22-24 (NBV)

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge
ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje
wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven
berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het
zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een
prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van
zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er
zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de
HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom
doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een
verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd
heb, zal ik doen.

MOTET
Die Ehre des Herrn ist ewig (Psalm 104: 31-33)
Johann Heinrich Rolle (1716-1785)
Die Ehre des Herrn ist ewig,
der Herr hat Wohlgefallen an
seinen Werken.
Er schauet die Erde an, so bebet
sie.
Er rühret die Berge an, so
rauchen sie.
Ich will dem Herrn lobsingen
mein Leben lang,
und meinen Gott loben, so lang
ich hier bin.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Halleluja!

De luister van de HEER
duurt eeuwig,
de HEER verheugt zich in
zijn werken.
Hij richt zijn oog op de
aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en
zij stoten rook uit.
Voor de HEER wil ik zingen
zolang ik leef,
en mijn God loven zolang ik
besta.
Loof de Heer, mijn ziel.
Halleluja!

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED 92: 1, 6, 7, 8
‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst’

SMEEKGEBED
voorganger:

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U

SCHRIFTLIED

765: 1-4

LEZING Tweede Testament: Marcus 4: 26-34 (NBV)
Jezus zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een
mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat
weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf
vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe
graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat
hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God
vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het
kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid
wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het
grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat
de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun
Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij

sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij
alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

DE AGENDA

LOFZANG

Na de dienst: verkoop van loten voor de jaarlijkse
bazaar. Prijs per lot € 2, per boekje van vijf € 10.
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Vanmiddag 17-18 uur: concert orkest Bobander, internationale folkloremuziek. Toegang gratis.
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OVERWEGING
MOTET
Der Friede Gottes, Joh. Heinrich Rolle: (Philipenzen
4:7)
Der Friede Gottes, welcher
höher ist denn alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und
Sinnen in Christo Jesu zum
ewigen Leben.
Amen

De vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, moge
uw hart en gedachten in
Christus Jezus voor het
eeuwige leven bewaren.
Amen

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Onder het zingen van Lied 978
‘Aan U behoort, o Heer der heren’

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
– de kinderen komen terug in de kerk –
MOTET
Lobet den Herrn (Psalm 117), BWV 230, Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
Lobet den Herrn, alle Heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und
Wahrheit waltet über uns in
Ewigkeit.
Alleluja

Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
Want zijn genade en
waarheid waken over ons
in eeuwigheid.
Halleluja

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK: Fuga in d kl., BWV 539b, Johann
Sebastian Bach
waaronder de UITGANGSCOLLECTE, bestemd voor de
kerkmuziek in de Maranathakerk
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Woensdag 20 juni 20 uur: Avond met oud-politicus Jan
Terlouw en zijn dochter Sanne Terlouw over hun schrijverschap. Toegang € 5.
Woensdag 27 juni 18-19.30 Gemeentemaaltijd (koud
buffet). Intekenlijst hangt in de hal.
De preek van vanochtend kunt u na de dienst in gedrukte vorm meenemen, hij ligt op de lectuurtafel in de
hal. Vanaf maandag kunt u hem nalezen op de website
Iedere zondag kunt u gaven voor de Voedselbank
deponeren in de kist in de hal.
Om het uitvoeren van cantatediensten ook in de
toekomst mogelijk te maken, kunt u desgewenst
een gift overmaken naar rekening
NL21 INGB 000 058 30 00, ten name van PGG
Maranathakerk, onder vermelding van
‘Kerkmuziek’.

