DE AGENDA
Na de dienst: in de hal/gemeentezaal zijn loten te koop
voor de bazaar in het najaar. Loten kosten € 2 per stuk,
een boekje van vijf stuks kost € 10.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
e

30 juni 2019, 2 zondag van de zomer

Woensdag 3 juli, 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie. Quartet
‘Sueño Efimero’ met Spaanse en Portugese muziek uit
verschillende perioden. Muziek vol melancholie, hartstocht
en levensvreugde. Koffie en muziek zijn gratis.
Zondag 7 juli, 10 uur. Gemeenschappelijke dienst in de
Bergkerk, waarin Loredana Covielo gedoopt zal worden.
Voorganger ds. Axel Wicke. Geen dienst in de
Maranathakerk.
Zondag 14 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Axel Wicke,
dienst van Schrift en Tafel.
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 pastores
Sity Smedi nga is t/m 14 juli afwezig i.v.m. vakantie. Ds.
Axel Wicke en ds. Martine Nijveld nemen waar.
Ds. Martine Nijveld heeft vakantie van maandag 8 juli t/m
zondag 4 augustus.
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. Ook de preek van vandaag
ligt op de balie.

voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken en voorbeden: Hester Jansen
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM

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.

AANVANGSMUZIEK
Improvisatie over Lied 975
(‘Jezus roept hier mensen samen’)

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).

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

DE VOORBEREIDING
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN: Lied 975: 1, 2, 3
‘Jezus roept hier mensen samen’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger: .......... zo roepen wij:
Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U

v.
a.
v.
a.
v.
a.

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 413 (staande)
‘Grote God, wij loven U’

DE SCHRIFT

huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan
de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt
voor het koninkrijk van God.’
LOFZANG 339d

OVERWEGING
ZINGEN Lied 841
‘Wat zijn de goede vruchten’

DE GAVEN EN GEBEDEN

BIJ HET BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6)
in samenspraak:

MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK: Fuga in d kl., BWV 565b –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Voorganger:

VOORBEDEN en STIL GEBED

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 uit het EERSTE TESTAMENT
1 Koningen 19: 19-21 (NBV)
19Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon
van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren
aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter
het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn
mantel over hem heen. 20Meteen liet Elisa zijn ossen in
de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid
nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik
met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je
nergens toe.’ 21Elisa ging terug, slachtte zijn ossen,
braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het
zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn
dienaar.
SCHRIFTLIED 807
‘Een mens te zijn op aarde’
LEZING uit het TWEEDE TESTAMENT
Lucas 9: 57-62 (NBV)
57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen
hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58Jezus zei
tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd
nergens te ruste leggen.’ 59Tegen een ander zei hij:
‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug
te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen
hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij
op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’
61Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta
me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn

diaken:
allen:

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

ONZE VADER
De kinderen komen terug in de kerk.
SLOTLIED: 418 (staande)
‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK: Jawbreaker, uit 'Mixed Candy' –
Bert van Stam
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de gemeentezaal
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

