VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 24 februari 2019, 7e zondag na Epifanie
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Nell de Vries
voorbeden: Govert J. Lakerveld
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Tim de Gelder

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Psalm – Gordon Young (1919-1998)

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
ZINGEN: Psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
SMEEKGEBED voor de nood van de 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
voorganger:
Ere zij God in de hoge
allen:
EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED: 530
‘De geest des Heren is op Hem’ (staande)

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
in samenspraak:
voorganger:
allen:

De HEER zegene ons en behoede ons,
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
1e LEZING Genesis 45: 1-15 (NBV)
1Toen kon Jozef zich niet langer goed houden
tegenover allen die daar bij hem waren. ‘Laat
iedereen weggaan!’ riep hij. Zo was er niemand bij
toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. 2Hij
barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de
Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis
van de farao te horen was. 3Hij zei tegen zijn broers:
‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers
waren niet in staat antwoord te geven, ze waren
verlamd van schrik.
4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop
gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij,
‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar
Egypte is meegevoerd. 5Maar wees niet bang en
maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht
hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God
heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te
redden. 6De hongersnood teistert het land nu al twee
jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd
of geoogst worden. 7God heeft mij voor jullie uit
gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te
stellen; zo wilde hij veel levens redden. 8Niet jullie
hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door
hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao
geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser
over heel Egypte. 9Ga onmiddellijk terug naar mijn
vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het
volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel
Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe.
10U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw
kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en
runderen en wat u verder maar bezit. 11Ik zal u daar
onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar
duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en
ook uw familieleden en uw dieren niet.”’
12Tot slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin,
zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met
jullie spreekt. 13Vertellen jullie mijn vader dus
hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie
gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk
hierheen komen.’ 14Daarop viel hij zijn broer
Benjamin om de hals; beiden huilden. 15Jozef kuste
al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet.
Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te
zeggen.
ZINGEN: Lied 943
‘God gaat zijn ongekende gang’

2E LEZING Lucas 6 : 27-38 (NBV)
27Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je
vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,
28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie
slecht behandelen. 29Als iemand je op de wang slaat,
bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger
iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je
onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je
vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je
afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze
jullie behandelen. 32Is het een verdienste als je
liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars
hebben degenen lief die hen liefhebben. 33En is het
een verdienste als je weldaden bewijst aan wie
weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars
handelen zo. 34En is het een verdienste als je geld
leent aan degenen van wie jullie iets terug
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars
in de verwachting alles terug te krijgen. 35Nee, heb je
vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen
zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie
rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van
de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is.
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld
worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld
worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal
je worden toebedeeld. Want de maat die je voor
anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden
gebruikt.’
ACCLAMATIE Lied 339 d
OVERWEGING
ZINGEN: Lied 1012 ‘Geef aan de wereld vrede Heer’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN waaronder muziek:
Pastel – G. Young
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken:
.... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED

ONZE VADER
SLOTLIED: 543 ‘Gij zijt in glans verschenen’ (staande)
WEGZENDING en ZEGEN
allen zingen:

SLOTMUZIEK: Postludium – G. Young
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

=0=0=0=0
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de Gemeentezaal bij koffie/thee/limonade.

DE AGENDA
Woe 27, 20 uur Lezing door schrijver Kester Freriks over
Nederlands Indië: tussen zoete herinnering en
schaamtegevoelens. Toegang € 5.
Zo 3 maart 10 uur, gemeenschappelijke kerkdienst in de
Bergkerk. Voorganger kerkelijk werker Sity Smedinga. Geen
dienst in de Maranathakerk.
Zo 10 maart 10.30 uur, ds. IJjo Akkerman, doopdienst.
Woe 13 maart, 18 uur. Gemeentemaaltijd, intekenlijst in de
hal.
Kerkasiel Bethel. Gevraagd: reacties op het kerkasiel in
Bethel, de continue diensten, de kerkelijke betrokkenheid bij
het kinderpardon enz. Kerkelijk werker Sity Smedinga
verzamelt ervaringen en meningen, voor een compilatie in
de nieuwe wijkkrant. Verhalen kunt u sturen naar:
sitysmedinga@gmail.com. Of per brief: Sity Smedinga, p.a.
Bergkerk, Daal en Bergselaan 50A 2565 AE Den Haag.
Excursie. Met een groep belangstellenden gaan we
zondagmiddag 31 maart naar de kerkelijke pioniersplek
‘Geloven in Moerwijk’. In de Marcustuin (Marcuskerk, Jan
Luykenlaan) wordt een pizzafeest gehouden. We zijn welkom
van 15 tot 18.30 uur. Info: www.geloveninmoerwijk.nl.
Opgave (verplicht): sitysmedinga@gmail.com, of tel. 06 37
35 07 51.

----------------------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------------------

