VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
10 februari 2019, 5e zondag van Epifanie
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Allegro assai, deel I uit 10e Sonata in C gr.,
Philip Pool (1709-1795) *)

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 975: 1, 2, 3
‘Jezus roept hier mensen samen’
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: 217
(staande)
‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

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 –
LEZING Eerste Testament, Jesaja 6: 1-13 (NBV)
Jesaja geroepen
61In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten
op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel
vulde de hele tempel. 2Boven hem stonden serafs. Elk van
hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.
3Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van
de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn
majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de
deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met
rook. 5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen,
want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te
midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik
met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse
machten, gezien.’ 6Toen nam een van de serafs met een
tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee
op mij af. 7Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn
je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn
tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de stem van de Heer
zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik
antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 9Toen zei hij: ‘Ga en
profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar
begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het
niet.” 10Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun
oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun
ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart
zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren
en geen herstel vinden.’ 11Ik vroeg: ‘Hoe lang, Heer?’ Hij
antwoordde: ‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten
zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land
verwoest is, één grote woestenij. 12Totdat de HEER de
mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst
in het land. 13En als er nog een tiende deel achterblijft,
dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een
terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een
stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’

SCHRIFTLIED: 413 ‘Grote God, wij loven U’
LEZING Tweede Testament, Lukas 5: 1-11 (NBV)
51Toen hij eens aan de oever van het Meer van
Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om
naar het woord van God te luisteren, 2zag hij twee boten
aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit
gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in
een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een
eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de
menigte onderricht vanuit de boot. 4Toen hij was
opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar
diep water en gooi jullie netten uit om vis te
vangen.’5Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht
hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u

het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En toen ze dat
gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de
netten dat die dreigden te scheuren. 7Ze gebaarden naar
de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen
helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de
beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8Toen
Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer
en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig
mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem
waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen
hadden; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, de
zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus
zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen
vangen.’ 11En nadat ze de boten aan land hadden
gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

DE AGENDA

LOFZANG Lied 339d

Permanent: in de hal staat een kist voor de Haagse
Voedselbank.

Na de dienst ligt de preek in gedrukte vorm op de balie.
Vanaf maandag kunt u hem lezen op de website.

Woe 13, 18 uur. Gemeentemaaltijd, intekenlijst in de hal.
Zon 17 10.30 uur, kerkdienst, ds. Olivier Elseman
Zon 17 17-18 uur Concert Bernard Winsemius, orgel.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Wo 20 14.30 uur ‘Gesprek op woensdag’,
Fresco Sam-Sin over minderheden in China. Toegang vrij.

OVERWEGING
LIED 831: 1, 3, 5, 6, 9 ‘Gestuurd op wegen ongedacht’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Andante, deel II uit 10e Sonata in C gr. ,
Philip Pool
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
– de kinderen komen terug in de kerk –
SLOTLIED 984: 1, 2, 3, 4
(staande)
‘Gezegend die de wereld schept’
WEGZENDING en ZEGEN
Allen:

SLOTMUZIEK Gigue Allegro, deel III uit 10e Sonata in
C gr., Philip Pool
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
Gemeentezaal bij koffie/thee/limonade.
*) Philip Pool was een Nederlandse organist en componist
uit de barok. Studeerde, woonde en werkte in Leiden en was
organist in de Waalse Kerk aldaar.

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.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

