VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK
Zondag na Kerst, 30 december 2018
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Hester Jansen
koster: Marian van Duijvenvoorde
kindernevendienst: Marleen van Loenen

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK: improvisatie

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
LIED 500: 1, 3, 5
‘Uit uw verborgenheid…’
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... zo roepen wij U aan:
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: 867
(staande)
‘Loof overal, loof al wat adem heeft…’

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.

LEZING uit het Eerste Testament: Jesaja 6110 - 623
10 Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat Adonai, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
SCHRIFTLIED: 159a
‘Nu is het woord gezegd…’
LEZING uit het Nieuwe Testament: Lucas 2: 22-39
22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich
overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten
verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan
de Heer aan te bieden,
23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke
eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden
toegewijd.’
24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de
Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge
gewone duiven.
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij
was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de
tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de
heilige Geest rustte op hem.
26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat
hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer
zou hebben gezien.
27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en
toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om
met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de
woorden:
29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er
over hem werd gezegd.

34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder:
‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen
komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat
betwist wordt,
35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken
worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht
komen.’
36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van
Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar
huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man
geleefd,
37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was
altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met
vasten en bidden.
38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde
aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen
naar de bevrijding van Jeruzalem.
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer
hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun
woonplaats Nazaret.

WEGZENDING en ZEGEN
allen:

LOFZANG

Zo 6 jan, 10 uur: Gemeenschappelijke dienst,
Bergkerk, ds. Axel Wicke.

SLOTMUZIEK: 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
Woe 2 jan, 10-12 uur: Buurtkoffie, met levende muziek.
Het salonorkest Goldhagen, met Weense walsen,
zigeunermuziek, tangomuziek en meer. Koffie en
muziek zijn gratis. Bij de uitgang staat een mandje voor
giften om de kosten te dekken.

Woe 9 jan, 18 uur: Gemeentemaaltijd. Intekenlijst in de
hal, of reserveer telefonisch: (070) 352 14 78.

En: het VOEDSELBANK-krat, u weet wel...
En: De tekst van de preek ligt na de dienst op de balie in
de hal. Vanaf maandag staat hij ook op de website.
OVERWEGING
LIED 512: 1, 2, 3, 7
‘O Jezus, vertrouwd en goed…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Preludium in C - J.C. Kellner (1736-1803)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: ... zo bidden wij:
allen: DOE LICHTEN OVER ONS UW
AANGEZICHT!
ONZE VADER
SLOTLIED 511: 1, 2, 3, 4, 7
(staande)
‘Door goede machten trouw en stil omgeven…’

