16 Weest eensgezind jegens elkaar,
niet zinnend op het te hoge
maar u wijdend aan het nederige.
Weest niet bezonnen in uw eigen ogen.
17 Geeft aan niemand kwaad terug
voor kwaad,
hebt goede dingen voor
jegens het aanschijn van alle mensen.

LOFZANG: 339d (t: Andries Govaart; m: Christiaan Winter)

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
e

Zondag 16 juni 2019, 1 na Pinksteren – Trinitatis
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous
diaken en voorbeden: Nell de Vries-Naaborgh
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Tim de Gelder

DIENST van de SCHRIFT
Vooraf: zondag 26 mei vierden we een dienst met een cantate van
Buxtehude bij het bijbelboek Hooglied. De hele dienst stond in het
teken van dat hoge lied op de liefde. Het leek mij (MN) mooi om nog
een tweede dienst rond dit bijbelboek te vieren (waarbij ik er
natuurlijk rekening mee houd, dat niet iedereen er die eerste keer bij
was).

PREEK
LIED 841: 1, 2
‘Wat zijn de goede vruchten’

IN STILTE komen we de kerk binnen

DE GAVEN EN GEBEDEN

WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK

MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN onder MUZIEK

'Schäfe können sicher weiden', Aria uit cantate BWV 208 ,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Basso Ostinato over 'Heer raak mij aan met uw adem',
Bert van Stam

DE VOORBEREIDING

VOORBEDEN en STIL GEBED

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

diaken:
allen:

.... zo bidden wij:
Heer, hoor ons gebed

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

De kinderen komen terug in de kerk.
SLOTLIED: 978 (staande)
‘Aan U behoort, o Heer der Heren ‘
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de gemeentezaal
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Die ook ons liefheeft
allen: EN ONS TOT LIEFDE HEEFT GESCHAPEN
ouderling: Naar U, God, zoeken wij
allen: WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN
ZINGEN: Psalm 8: 1, 3, 4, 6
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger: .......... zo roepen wij:
Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN
LOFLIED (staande) ‘Aan U, Vader, alle glorie’, vers 1, 2
en 3. (Uit: Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’; een
lied op de wijs van lied 103c (‘Loof de Koning, heel mijn
wezen’.)

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.
Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

DE SCHRIFT
BIJ HET BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6)
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.
INLEIDING OP DE LEZINGEN
LEZING: Hooglied 5: 1c t/m 6:1 (NBV 2004)
Meisjes
Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!
Zij
2
Ik sliep, maar mijn hart was wakker.
Hoor! Mijn lief klopt aan!
‘Doe open, zusje, mijn vriendin,
mijn duif, mijn allermooiste.
Mijn hoofd is nat van de dauw,
mijn lokken vochtig van de nacht.’
3
‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan,
moet ik het weer aandoen?
En ik heb mijn voeten al gewassen,
moet ik ze weer vuil maken?’
4
Mijn lief stak zijn hand naar binnen,
een siddering trok door mij heen – om hem!
5
Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen.
Mijn handen dropen van mirre,
mirre vloeide van mijn vingers
op de grendel van de deur.
6
En ik deed open voor mijn lief,
maar hij was weg,
mijn lief was weggegaan.
Een duizeling beving mij
toen ik zag dat hij er niet meer was.

Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde niet.
7
De wachters vonden mij
op hun ronde door de stad.
Ze sloegen mij, ze verwondden mij,
ze rukten mij de sluier af,
de wachters van de muren.
8
Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem,
als jullie mijn lief vinden,
wat zeggen jullie tegen hem?
Dat ik ziek van liefde ben.
Meisjes
9
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
mooiste van alle vrouwen?
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
dat je ons dit zo bezweert?
Zij
10
Mijn lief glanst en schittert,
hij steekt boven duizenden uit.
11
Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud,
zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart.
12
Zijn ogen zijn als duiven
bij een stromende beek,
die baden in water,
die gedompeld zijn in melk.
13
Zijn wangen zijn als balsemtuinen,
die overheerlijk geuren.
Zijn lippen zijn als lelies,
die druipen van vloeiende mirre.
14
Zijn armen zijn als staven van goud,
met turkoois bezet.
Zijn buik is als een schijf van ivoor,
versierd met saffier.
15
Zijn benen zijn als zuilen van albast,
op voetstukken van zuiver goud.
Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon.
16
Zijn mond is zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend,
meisjes van Jeruzalem!
Meisjes
1
6 Waar is je lief naartoe gegaan,
mooiste van alle vrouwen,
waar is je lief naartoe gegaan?
Laten we hem samen zoeken.

LIED 695
‘Heer, raak mij met uw adem’
LEZING: Romeinen 12: 9 t/m 17 (Naardense Bijbel)
9 De liefde zij ongeveinsd.
Verafschuwt het boze,
weest gehecht aan het goede;
10 in de broeder-en-zusterlijke liefde
jegens elkaar hartelijk liefhebbend,
in eerbetoon elkaar voorgaand,
11 in ijver niet verflauwend,
in geestkracht vurig,
aan de Heer dienstbaar,
12 in de hoop vol vreugde,
in de verdrukking geduldig,
in het gebed volhardend,
13 in de behoeften van de heiligen delend,
de liefde voor vreemdelingen najagend.
14 Zegent wie u vervolgen,
zegent, en vervloekt niet.
15 Verheugt u met verheugden,
weent met wenenden.

DE AGENDA

DE AGENDA

Na de dienst: in de hal/gemeentezaal zijn loten te koop
voor de bazaar in het najaar. Loten kosten € 2, een boekje
van vijf stuks kost € 10.
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Zondag 23 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Rob van Essen.
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Zondag 23 juni, 17-18 uur. Concert voor cello en piano.
María Sánchez Ramírez (Musica Poëtica) speelt muziek van
o.a. Beethoven voor cello. Ze wordt begeleid door de
pianist Joris Weimar. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
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Permanent: kist voor de voedselbank staat in de hal.
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Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder ‘Erediensten’.
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Interreligieuze wandeling 16 juni
Vanmiddag houden pastor Duncan Wielzen en dominee
Martine Nijveld een interreligieuze wandeling, een nadere
ontmoeting met onze religieus kleurrijke en diverse stad
en stadgenoten. Programma:
* verzamelen bij de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein 29;
ingang kerk aan het plein) om 15.30 uur.
-* wandeling naar hindoetempel Dew Mandir aan de
Gaslaan 74. We krijgen een korte rondleiding en er is
ruimte voor gesprek met mensen van de tempel. Na het
bezoek aan de tempel wandelen we terug naar de H.
Familiekerk, waar gelegenheid is om een kopje koffie te
drinken en nog even na te praten.
* Aanmelden kan meteen ná de dienst óf telefonisch:
pastor Duncan Wielzen, 06 28 32 75 71 of bij
ds. Martine Nijveld, 06 16 733 742
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Naar de Kirchentag in Dortmund
Van woensdag 19 t/m zondag 23 juni zijn ds. Axel Wicke en
ds. Martine Nijveld met een groepje gemeenteleden naar
de Kirchentag in Dortmund. Thema dit jaar is: ‘Was für ein
Vertrauen’ (ontleend aan 2 Koningen 18, vers 19).
Indien nodig is Sity Smedinga aanspreekbaar als vervanger.
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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.

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 het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
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