VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 13 januari 2019, 1e zondag na Epifanie
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK Improvisatie over Psalm 104

DE VOORBEREIDING

3Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des
Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.
4Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel
geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de
rotsbodem tot een vallei. 5En de heerlijkheid des Heren
zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit
zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.
6Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik
roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een
bloem des velds. 7Het gras verdort, de bloem valt af, als
de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is
gras. 8Het gras verdort, de bloem valt af, maar het
woord van onze God houdt eeuwig stand.
9Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw
stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze,
vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw
God! 10Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn
arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en
zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11Hij zal als een herder
zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen
en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij
zachtkens leiden.

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: Psalm 100
‘Juich Gode toe, bazuin en zing’
SMEEKGEBED
voorganger:

.......... zo bidden wij:
ZINGEN: 299g ‘Kyrië en Gloria’
(‘voorzang’ wordt gezongen door koor)

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. AMEN

MOMENT MET DE KINDEREN…
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –

ZINGEN: Psalm 104:1
‘Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht’
LEZING 2e Testament: Lucas 3 : 15-18, 21-22 (NBG ‘51)
15Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun
hart overlegden over Johannes, of hij misschien de
Christus was, 16antwoordde Johannes en zeide tot allen:
Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik,
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die
zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 17De wan
is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het
graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal
Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.
18Met nog vele andere vermaningen bracht hij aan het
volk het evangelie.
21En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd,
dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de
hemel zich opende, 22en de heilige Geest in lichamelijke
gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er
een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de
geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.
Lofzang lied 339d
OVERWEGING
ZINGEN: 695

‘Heer, raak mij aan met uw adem…’

e

LEZING uit het 1 Testament: Jesaja 40: 1-11 (NBG ‘51)
Sions verlossing komt
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2Spreekt tot het hart
van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is,
dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des
Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN waaronder
muziek: Improvisatie

bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: KOM TE HULP,
STA OP OMWILLE VAN UW TROUW

‘24/7’ – doorlopende kerkdienst in verband met het kerkasiel in
Bethel.

DE TAFEL
NODIGING
ZINGEN: 826

‘O Christus, woord der eeuwigheid…’

– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
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

Laten wij dank brengen
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED
Lied 404g
VOORTZETTING TAFELGEBED
In de nacht van de overlevering…
GEBED OM DE HEILIGE GEEST
VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

DE AGENDA

Vrede zij met u allen!

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst in buurt-enkerkhuis Bethel voor het Armeense gezin Tamrazyan. Die doorlopende
dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel
verleent aan deze familie. Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee
we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek
te gaan over het lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en over het
effect van het kinderpardon. Meer info op
https://www.protestantsekerkdenhaag.nl
Wilt u helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te laten doorlopen?
1. Kom langs: weet u - dag en nacht – welkom in Bethel om mee te
bidden, zingen, vieren: Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag.
Vooral nachtuilen en vroege vogels zijn nodig.
2. Help met boodschappen, koken, etc.
Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied je diensten
aan.
3. Help het bericht te verspreiden!
4. Giften kunnen worden overgemaakt naar
NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek, onder vermelding van
"Kerkasiel". Of in de collectebus gedaan worden in Bethel. Hartelijk
dank!
Zondag 20, 10.30 uur: dienst in Maranathakerk van de kerken,
aangesloten bij Oecumenisch Beraad Duinoord. Voorgangers: ds.
Christine Welschen (Evangelische Broedergemeente), ds. Erika van
Gemerden (liturg).
Zondag 27, 10.30 uur: ds. Axel Wicke. Met Bachcantate ‘Liebster Jesu,
mein Verlangen’, met barokorkest Musica Poëtica en zangers onder
leiding van Jörn Boysen. Om 10 uur educatieve toelichting.
Woensdag 13 februari: Gemeentemaaltijd. Intekenlijst in de hal.

VREDE OOK MET U!

Laten wij elkaar groeten met
de vrede van Christus

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet

ONZE VADER (hand-in-hand-staande)
DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder muziek:
Allegro, uit Sonate voor piano no. 13 in Bes gr., K. 333 W.A. Mozart (1721-1756)
DANKGEBED
SLOTLIED: 304
‘Zing van de Vader, die in den beginne..’ (staande)
WEGZENDING en ZEGEN
allen zingen:

SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten

Informatiemateriaal over het karakter van de Maranathakerk
vindt u op de balie bij de ingang.
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw interesse op
een andere manier tonen? De ambtsdragers van vanochtend
staan u bij de koffie graag te woord.
Wilt u de dienst nog eens beluisteren? Zie kerkomroep.nl of de
App.
Wilt u de preek nalezen? Ga naar
maranathakerkdenhaag.nl/erediensten

