VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 30 september 2018
19e na Pinksteren in de herfst

voorganger: ds. Derk Stegeman
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jan Kouwenberg
voorbede: Johanna Reinsma
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw mobiele telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
ORGELMUZIEK Prelude No.22 in bes kl.,
BWV 867a - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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

PSALM VAN DE ZONDAG 103: 1, 3, 5
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

LOFLIED 103e (5x)

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 — NUMERI 11: 24-29
(NBV)
24
Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van
de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij
zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond
de tent op. 25Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij
sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op
hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de
geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is
daarna niet opnieuw gebeurd.26Twee mannen, van wie
de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het
kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig
maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op
hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het
kamp. 27Een jongeman rende naar Mozes toe en zei:
‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het
profeteren!’ 28‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’
zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’
rechterhand was geweest. 29MaarMozes zei: ‘Denk je
soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde
deHEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde
iedereen maar!’
LIED 841: 1, 2, 3, 4

DREMPELGEBED

voorganger:
allen:

DE SCHRIFT

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

2e LEZING — MARKUS 9: 38-50
(NBV)
38
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben
iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we
hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich
niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet het hem
niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn
naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van
mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41Ik
verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft
omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond
worden.
42
Wie een van de geringen die in mij geloven van de
goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met
een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. 43Als
je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:
je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het
bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten
gaan, naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je op de

verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter
kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee
voeten in de Gehenna geworpen worden. 47En als je oog
je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt
beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan
dan in het bezit van twee ogen in
de Gehenna geworpen worden, 48waar de wormen
blijven knagen en het vuur niet dooft.
49
Iedereen moet met vuur gezouten worden. 50Zout
is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen
jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het
zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar
de vrede.’
LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

DE AGENDA
Vanavond, 20-21 uur: zingen bij het jaarthema
‘Later is allang begonnen’ in de Bergkerk. Begeleiding
door Warner Fokkens en Christi van der Hauw, samen
met de cantorij. Ds. Martine Nijveld praat alles aan elkaar
door kort iets over elk lied te vertellen. Opgave is niet
nodig.
Woe 3 okt, 10.30 u: Met de krant en Bijbel op tafel,
Bergkerk
Woe 3 okt, 10-12 uur: Muzikale Buurtkoffie; Hans
Boekhout en Joop Colsen met Amerikaanse country en
westernsongs.
Zo 7 okt, 10.30 uur: gezamenlijke dienst voor jong en oud;
ds. Axel Wicke.
Woe 10 okt, 18 uur: Gemeentemaaltijd. Opgavelijst in de
hal.

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 838: 1, 2, 3, 4

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder orgelmuziek
'Ricercari' für Orgel, deel I: Organa –
Michael Radulescu (geb. 1943)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 655: 1, 2, 3, 4, 5
WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen: AMEN
ORGELMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

