VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak.

Zondag 23 december 2018, 4e Advent, Rorate
voorganger: Thomas Kraan
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Cécile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde

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
IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw mobiele telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Improvisatie psalm 80

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
PSALM VAN DE ZONDAG 19: 1, 4 en 6
‘De hemel roemt de HEER…’
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

ADVENTSLIED 463: 1, 2, 3, 4 en 5 `Licht in onze ogen…’

1e LEZING MICHA 5: 1-8 (Herziene StatenVertaling)
1. En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.
2 . Daarom zal Hij hen overgeven
tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren,
met de Israëlieten.
3. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE,
in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God.
Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn
tot aan de einden van de aarde.
4. Hij zal Vrede zijn.
Wanneer Assur in ons land zal komen
en wanneer hij onze paleizen zal betreden,
zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan
en acht vorsten uit de mensen.
5. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard,
het land van Nimrod met getrokken zwaarden.
Zo zal Hij ons redden van Assur,
wanneer die in ons land zal komen
en wanneer die ons gebied zal betreden.
6. Het overblijfsel van Jakob zal zijn
te midden van vele volken
als dauw van de HEERE,
als regendruppels op het gewas,
dat niet uitziet naar iemand
en niet hoopt op mensenkinderen.
7. Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn,
te midden van veel volken,
als een leeuw onder de dieren van het woud,
als een jonge leeuw onder de schaapskudden,
die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt,
en er is niemand die redt.
8. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders
en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden.

ZINGEN Psalm 80: 1, 2, 4
‘O God van Jozef, leid ons verder…’
2e LEZING LUCAS 1: 39-45

(NBV)

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland,
naar een stad in Juda,
40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet

begroette.
41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind
op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest
42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot!
43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in
mijn schoot.
45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer
in vervulling zullen gaan.’

DE AGENDA
‘24/7’ – doorlopende kerkdienst in verband met het
kerkasiel in Bethel − 9e week!
Een EXTRA COLLECTE zal worden gehouden, morgen,
in de kerstnacht-dienst, t.b.v. het kerkasiel in Bethel.
Dit is al 2 maanden gaande. Velen leveren hieraan – op
welke wijze dan ook – een bijdrage. Dat maakt dat we het
nog altijd gaande kunnen houden. Maar er is ook veel
geld voor nodig. Het moderamen van de Haagse Diaconie
heeft besloten de opbrengsten van een extra collecte in de
wijken voor het kerkasiel te zullen verdubbelen.
Warm aanbevolen!
Vanmiddag, 17-18 uur: Zo 23 dec, 17-18 uur: Muziek in de
sfeer van Kerst. Koor de Byrds met klassieke werken;
meezingliederen. Collecte na afloop.

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 157a

Ma 24 dec, 22-23 uur: Kerstnachtdienst, ds. Axel Wicke.

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder muziek

'Nun komm, der Heiden Heiland', BWV 659 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
KOM TE HULP,
STA OP OMWILLE VAN UW TROUW
ONZE VADER
SLOTLIED 462: 1, 3, 4 en 6
`Zal er ooit een dag van vrede…’
WEGZENDING en ZEGENBEDE
allen:

MUZIEK

Ma 24 dec, 19-20 uur: Kerstviering voor jong en oud
Dit keer in de Bergkerk. We maken samen met de
kinderen in de kerkzaal een reis langs de plekken en
figuren uit het kerstverhaal.

Improvisatie

waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

Di 25 dec, 10.30 uur: Kerstdienst, ds. IJjo Akkerman
Zo 30 dec, 10.30 uur, dienst van de Schrift, ds. Axel Wicke

