VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 29 juli 2018, 10e na Pinksteren in de zomer

voorganger: Sity Smedinga, kerkelijk werker
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Nell de Vries-Naaborgh
koster: Siep de Vries

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

DIENST van de SCHRIFT

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

1e LEZING: PSALM 114
(NBV)
1
Toen Israël wegtrok uit Egypte,
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,
2
werd Juda zijn heiligdom,
Israël zijn koninkrijk.
3
De zee zag en vluchtte,
de Jordaan trok zich terug,
4
de bergen schrokken op als rammen,
als lammeren sprongen de heuvels op.
5
Waarvoor, zee, neem je de vlucht,
Jordaan, trek jij je terug?
6
Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,
springen jullie, heuvels, als lammeren op?
7
‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! –
voor het aanschijn van de God van Jakob.
8
Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.’

DREMPELGEBED

LIED 605

PSALM VAN DE ZONDAG 63: 1, 2 en 3
‘Mijn God Gij zijt mijn toeverlaat’

2e LEZING: Marcus 6: 45-52
(NBV)
45
Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te
stappen en alvast naar de overkant te varen, naar
Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte
wegsturen.46Nadat hij afscheid van de mensen had
genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het
vallen van de avond was de boot midden op het meer, en
hij was alleen aan land. 48Toen hij zag dat
de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks
vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen
het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij
wilde hen voorbijlopen. 49Toen ze hem over het water
zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was
en ze schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal
gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen
aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’51Hij
stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen.
Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk
gebracht. 52Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er
met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Diapason Movement
William Walond (1725-1770)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

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 283
(staande)
‘In de veelheid van geluiden…’

‘De toekomst is al gaande…’

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

DE AGENDA
Woe 1 aug, 10-12 uur: muzikale buurtkoffie. Guido van
de Meent zingt Nederlandse en Franstalige chansons.
Toegang gratis.
Za 18 augustus 10-12 uur: inleverdag voor Bazaar
Zo 5 aug, 10.30 uur: gemeenschappelijke dienst, ds.
Martine Nijveld

OVERDENKING
LIED 816

‘Dat wij onszelf gewonnen geven…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek
Improvisatie slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 500
‘Uit uw verborgenheid…’

(Staande)

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK Voluntary in Bes
Maurice Greene (1695-1755)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Na afloop van de dienst zijn loten voor de bazaar
verkrijgbaar

