VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 24 juni 2018, 5e na Pinksteren
voorganger: ds. Jenne de Haan
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Nell de Vries
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

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.
de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
1e Lezing: Jesaja 25: 1-5 (NBG 1951)
1

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Choral Prelude on 'St. Peter' uit '6 Choral Preludes on
Well-Known Hymn-Tunes', John Stuart Archer (18661954)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

25 O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam
loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit
2
een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd. Want Gij
hebt de stad tot een steenhoop gemaakt, de versterkte
veste tot een bouwval, de burcht der vreemden tot wat geen
stad meer is; in eeuwigheid zal deze niet herbouwd
3
worden. Daarom zal een sterke natie U eren, de veste van
4
gewelddadige volken zal U vrezen; want Gij zijt voor de
geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen
hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een
schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars
is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre
5
streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt Gij; als hitte
door de schaduw van een wolk wordt het gezang der
geweldenaars gedempt.

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

LIED 30
‘Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd’

DREMPELGEBED

2e Lezing: Handelingen 4: 1-22
1

PSALM VAN DE ZONDAG 27: 1, 4, 7
‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!’
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:

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

LOFLIED 150 (staande)
‘Loof God, loof Hem overal’

En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de
priesters, de hoofdman van de tempel en de
2
Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk
leerden en in Jezus de opstanding uit de doden
3
verkondigden; en zij sloegen de handen aan hen en stelden
hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds
4
avond. Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden,
werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer
vijfduizend.
5
En het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun
oversten en hun oudsten en hun schriftgeleerden
6
bijeenkwamen te Jeruzalem, en Annas, de hogepriester, en
Kajafas, Johannes, Alexander en allen, die tot het
7
hogepriesterlijk geslacht behoorden; en toen zij hen hadden
laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke
8
kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zeide
Petrus, vervuld met de heilige Geest, tot hen: Oversten van
9
het volk en oudsten, indien wij thans in verhoor genomen
worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor
10
hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse
volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus
Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God
heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier
11
gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de

bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is
12
geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er
is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
13
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes
zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en
eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij
zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest
14
waren; en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden
15
zij er niets tegen inbrengen. En na hun geboden te hebben
16
buiten de raadzaal te gaan, overlegden zij met elkander, en
zij zeiden: Wat moeten wij met deze mensen beginnen?
Want dat er een kennelijk wonderteken door hen verricht is,
is duidelijk aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen
17
het niet loochenen; maar om te voorkomen, dat het nog
meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun dreigend
gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze
18
naam. En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij
hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op
19
gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes
antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is
20
voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want
wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en
21
gehoord hebben. Maar zij dreigden nog meer, doch lieten
hen vrij, daar zij geen vorm konden vinden om hen te
straffen – en wel om het volk; want allen verheerlijkten God
22
om hetgeen er geschied was; want de mens, aan wie dit
teken der genezing verricht was, was boven de veertig jaar.

ACCLAMATIE











  

a. U komt de




U



lof

  




o hei - li- ge Geest,





 

toe,

U

het ge -



zang,


   
  
 


al - le glo - rie, o Va

 

 

   





-



der, o Zoon,


      

in

al- le eeu- wen der eeu-

wen.

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 512
‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
waaronder muziek – Adagio ma non tanto,
uit Sonate no. 3 voor viool en klavecimbel, BWV 1016,
Johann Sebastian Bach (1685-1750), arr. voor orgel
Bert van Stam
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

ONZE VADER
SLOTLIED 871 (staande)
‘Jezus zal heersen waar de zon’
WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen: AMEN
MUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Na de dienst in de Voorhof verkoop van loten voor de
jaarlijkse bazaar. Prijs per lot € 2, per boekje van vijf € 10.
Zondag 1 juli, 10 uur: Gemeenschappelijke dienst in de
Bergkerk. Geen dienst in de Maranathakerk.
Zondag 8 juli: ds. Axel Wicke, dienst van Schrift en Tafel.

