VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
e

zondag 8 juli 2018, 7 na Pinksteren in de zomer
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Jan Kouwenberg
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK: Canon uit '24 pieces en style libre',
Louis Vierne (1870-1937)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN: 687 ´Wij leven van de wind…’
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
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
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED: 150a

(staande)

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 –
LEZING uit het 1e Testament: Ezechiël 2:1-3:3 (NB 2014)
1 Hij zegt tot mij:
mensenzoon, sta op je voeten,
dan zal ik met je spreken!
2 Er komt geestesadem tot mij
zodra hij tot mij heeft gesproken
en doet mij op mijn voeten staan;
ik hoor
hem die tot mij spreekt.
.

3 Hij zegt tot mij:
mensenzoon,
ik zend jou tot de zonen Israëls,
tot de volksstammen van de afvalligen;
die van mij afvallig zijn geworden;
zij en hun vaderen
hebben zich tegen mij misgaan
tot op deze huidige dag;
4 de zonen zijn
hard van gelaat en verstokt van hart,
en tot hen zend ik jou;
zeggen zul je tot hen:
zo heeft gezegd mijn Heer, de ENE!5 en zij, of ze nu horen of dat nalaten,
want een weerspannig huisgezin zijn zij:
zij zullen weten
dat er een profeet in hun midden is geweest!.

6 en jij, mensenzoon, vrees niet voor hen
en wees voor hun uitspraken niet bevreesd;
al omringen jou netels en doornen
en zit je neer tussen de schorpioenen,voor hun uitspraken hoef je niet te vrezen
en raak van hun aanschijn niet ontzet,
want een weerspannig huis zijn zij;
7 mijn uitspraken zul je tot hen spreken,
of ze nu horen of dat nalaten;
want weerspannig zijn zij!.

8 maar jij, mensenzoon,
hoor wat ik uitspreek tot jou,
wees niet zo weerspannig
als dat weerspannig huisgezin;
sper je mond open
en eet
dat wat ik je geef!
9 Ik zie toe,
en ziedaar een hand, uitgestrekt naar mij;
en zie, daarin de rol van een boekrol.
10 Hij spreidt haar voor mijn aanschijn uit,
en zij is van voren
en van achteren beschreven;
geschreven staat op haar:
klaagliederen, gezucht en wee-geroep.
1 Hij zegt tot mij:
mensenzoon,
wat je nu vindt, eet dat op!eet deze rol,
en ga, spreek tot het huisgezin Israël!
2 Ik open mijn mond
en hij geeft mij te eten
deze rol.
3 Hij zegt tot mij:
mensenzoon, geef je buik te eten
en vul je ingewanden
met deze rol
die ik jou nu geef!
Ik eet haar op

en zij blijkt in mijn mond

als honing zo zoet.

SCHRIFTLIED 609: 1, 3, 4, 5
LEZING uit het 2e Testament: Marcus 6: 1-6
61Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn
leerlingen.2Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in
de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:
‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die
hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand
brengen! 3Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de
broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn
zusters niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan hem. 4Jezus zei
tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen
stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5Hij kon daar geen
enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen
oplegde en hen genas. 6Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

LOFZANG

Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED
HEILIG; HEILIG…

muziek: Arie Eikelboom

VOORTZETTING TAFELGEBED: In de nacht van de
overlevering…
GEBED OM DE HEILIGE GEEST

OVERWEGING
ORGELSPEL Madrigal uit '24 pieces en style libre', L.
Vierne
AFSCHEID MARITA VAN DAM ALS OUDERLINGEREDIENST, KERKRENTMEESTER EN ALS SECRETARIS VAN
HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
ZINGEN 791: 1, 4, 5, 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Divertissement uit '24 pieces en style libre', L.
Vierne
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL

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)
NODIGING
DELEN VAN BROOD EN BEKER
Muziek: improvisatie
DANKGEBED
SLOTLIED 422 ‘Laat de woorden…’

(staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK: Cortège uit '24 pieces en style libre', Louis
Vierne
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

NODIGING

DE AGENDA

ZINGEN 377: 1, 2, 3, 4 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij…’

Woe 11 juli, 10-12: Buurtkoffie
Woe 11 juli, 15 uur: Zomerzangdienst, Bergkerk
Za 18 aug, 10-12 uur: Inleverdag Bazaar

– de kinderen komen terug in de kerkzaal –

De preek ligt na de dienst in gedrukte vorm op de balie.

