VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 27 januari 2019, 3e zondag van Epifanieën
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde
Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen
Michal Bitan, sopraan
João Luís Paixão, bas

LICHTEN EN ZIJ ONS GENADIG,
DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
EN GEVE ONS VREDE.
MOMENT MET DE KINDEREN
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –

DE VOORBEREIDING

LEZING Eerste Testament: Hooglied 3: 1-5 (NBV)
31’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
2
Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,
laat ik in de straten, op de pleinen,
zoeken naar mijn allerliefste.
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
3
De wachters vinden mij
op hun ronde door de stad.
‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’
4
Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij
of ik vind mijn lief.
Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los
tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis,
in de kamer van haar die mij baarde.
5
Meisjes van Jeruzalem,
ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld:
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
voordat zij het wil.

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

SCHRIFTLIED: 837 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

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

LEZING Tweede Testament: Lukas 2, 41-51 (NBV)
41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest
naar Jeruzalem. 42Toen hij twaalf jaar was, maakten ze
weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van
het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in
Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het
wisten. 44In de veronderstelling dat hij zich bij het
reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag
voordat ze hem overal onder hun verwanten en
bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze hem niet
vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar
te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze hem in de
tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar
hen luisterde en hun vragen stelde. 47Allen die hem
hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn
antwoorden. 48Toen zijn ouders hem zagen, waren ze
ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je
ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het
hart naar je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen hen:
‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in
het huis van mijn Vader moest zijn?’50Maar ze
begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51Hij reisde met
hen terug naar Nazaret en was hun voortaan
gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem
gebeurd was in haar hart.

DIENST van SCHRIFT en Cantate
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK: Sonate II in c kl., deel 1: Vivace, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DREMPELGEBED
LIED 281: 1 t/m 5 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
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: 304
‘Zing van de Vader die in den beginne’ (staande)

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
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OVERWEGING

DE CANTATE
‘Liebster Jesu, mein Verlangen’ (BWV 32), Johann
Sebastian Bach. Een dialoog tussen Jezus en de ziel
Tekst: zie bijlage

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Sonate II in c kl., deel: Largo - J.S. Bach

DE AGENDA
De preek ligt in gedrukte vorm op de balie in de hal. Vanaf
morgen kunt u hem nalezen op de website.
Deze week begint de jaarlijkse actie Kerkbalans. Wie zich heeft
opgegeven als ‘loper’ ontvangt na de dienst in de hal zijn/haar
stapeltje enveloppen.
Kerkasiel – adoptie van een nacht. Veel kerkelijke gemeenten
in Nederland dragen een steentje bij om de dienst in Bethel
gaande te houden. Dag en nacht. Al drie maanden lang.
Omwille van het gezin Tamrazyan en het kinderpardon. Wij,
gemeenteleden van wijkgemeente Den Haag-West, worden
ook opgeroepen mee te waken. De nacht van vrijdag 8 op
zaterdag 9 februari van 00:00 tot 08:00 wordt door ‘ons’
ingevuld. Doe alsjeblief mee, 1 uur, 2 uur of meer, of van 00:00
tot 04:00 of 04:00 tot 08:00, of ergens in die nacht. Laten we
ervoor zorgen dat er voortdurend tenminste vijf mensen
aanwezig zijn. Schrijf je in op de formulieren op de borden.
Vragen? Jan Kouwenberg; 06 23 67 24 67;
jmkouwenberg@planet.nl
Woe 30 januari, 20 uur. Lezing door Alain Verheij, blogger,
journalist en ‘theoloog des twitterlands’ over zijn boek ‘God en
ik’. Na zijn voordracht gesprek met het publiek.Toegang € 5.

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER

Woe 13 februari, 18 uur. Gemeentemaaltijd, intekenlijst in de
hal.

SLOTLIED: 281:6 t/m 10
‘De zon straalt van uw aangezicht’ (staande)

Doorlopend: krat in de hal, bestemd voor de Haagse
voedselbank.

Zon 3 februari, 10.30 uur, kerkdienst, ds. Jacob Korf.

WEGZENDING EN ZEGEN

SLOTMUZIEK: Improvisatie,
waaronder de UITGANGSCOLLECTE. Deze collecte is
bestemd voor de kerkmuziek in de Maranathakerk.
Om cantatediensten ook in de toekomst mogelijk te
maken, is uw financiële steun zeer welkom.
U kunt desgewenst een gift overmaken op
rekeningnummer NL21 INGB 0000 5830 00 t.n.v.
PGG Maranathakerk, o.v.v. ‘Kerkmuziek’.
=0=0=0=0=0

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
Gemeentezaal bij koffie/thee/limonade.

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
www.maranathakerkdenhaag.nl
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.
Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

