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

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.
Vanmiddag, 17-18 uur. Concert voor cello en piano.
María Sánchez Ramírez (Musica Poëtica) speelt muziek van
Beethoven en Brahms voor cello. Ze wordt begeleid door
de pianist Joris Weimar. Toegang vrij, collecte bij de
uitgang.
Zondag 30 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Axel Wicke.
Zomerzangdienst 18 juli
Zingen, daar worden veel mensen blij van! Daarom houden
wij op donderdag 18 juli een zomerzangdienst in de
Bergkerk. Een uur samen bekende liederen zingen onder
begeleiding van Warner Fokkens en luisteren naar mooie
liederen van het Bethelkwartet. Deze dienst begint om
15.00 uur en na afloop staat de koffie en thee klaar.
Van harte welkom, Sity Smedinga .
Vakantie
Van 24 juni t/m 14 juli is Sity Smedinga afwezig i.v.m.
vakantie. Ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld nemen
waar.
Permanent: kist voor de voedselbank staat in de hal.
Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder ‘Erediensten’.
Op de balie liggen nog gedrukte exemplaren van de preek
van ds. Axel Wicke, gehouden in de jubileumdienst ’70 jaar
Maranathakerk’ met Pinksteren.
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).

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
e

23 juni 2019, 1 zondag van de zomer
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken en voorbeden: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
'Morning has broken' - Choral and finale on the Gaelic
melody, Henk Badings (1907-1987)

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 27: 1, 2, 7
‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’.
Voorspel van Adriaan C. Schuurman (1904-1998), de eerste organist van de
Maranathakerk (1949 tot 1975).

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 216 (staande)
‘Dit is een morgen, als ooit de eerste’

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.
LEZING: Jesaja 65:1-9 (NBV)
De HEER zal goed én kwaad vergelden
651Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,
toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
2Heel de dag sta ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt.
3Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw:
ze ontsteken offers in tuinen
en branden wierook op branders van aardewerk,
4ze zitten in graven
en slapen op geheime plaatsen,
ze eten vlees van zwijnen,
hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
5Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn te heilig voor u.’
Ze prikkelen mij als rook in mijn neus,
ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.
6Hier voor mij ligt wat er geschreven staat;
ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen
7en die van je voorouders erbij – zegt de HEER;
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen
en mij gehoond op de heuvels.
Ik heb hun loon van tevoren bepaald,
ze krijgen het allemaal terug.
8Dit zegt de HEER:
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen,
ik zal niet alles vernietigen.
9Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen,
uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,
mijn dienaren zullen zich daar vestigen.

LIED 859
‘Schuldig staan wij voor U, Heer’
LEZING: Lucas 8: 26-39 (NBV)
26Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat
tegenover Galilea ligt. 27Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit
de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze
man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een
huis, maar in de rotsgraven. 28Toen hij Jezus zag, viel hij
schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou
te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me
geen pijn!’ 29Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te
bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in
zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan
handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en
werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30Jezus
vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden

namelijk veel demonen in hem. 31Ze smeekten hem hun niet te
bevelen naar de onderwereld te gaan. 32Op de berghelling liep op
dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen
smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te
nemen. Hij stond hun dat toe. 33Toen ze uit de man waren
weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile
helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de
varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in
de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35Vele mensen gingen
op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze
bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen
waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle
verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen.
36Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene
was gered. 37En de hele mensenmenigte uit het gebied van de
Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting
hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan.
38De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met
aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met
de woorden: 39‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u
heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat
Jezus voor hem had gedaan.

LOFZANG 339d

VERKONDIGING
ZINGEN Lied 779
‘In de ongerepte morgen’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK: Improvisatie
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

ONZE VADER
De kinderen komen terug in de kerk.
SLOTLIED: 723 (staande)
‘Waar God de Heer zijn schreden zet‘
ZENDING en ZEGEN

