Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de
gemeentezaal te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Wilt u de exemplaren van het ordinarium bij de
uitgang weer inleveren?

Gedrukte exemplaren van de preek van ds. Wicke
liggen op de balie. De preek is ook na te lezen op de
website, onder ‘Erediensten’.

DE AGENDA

Zondag 14 juli 2019, 4e zondag van de zomer
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
violiste: Hetty Huveneers
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen

Na de dienst zijn loten te koop voor de loterij. De
trekking is tijdens de bazaar in het najaar. Loten kosten
€ 2 per stuk; een boekje van vijf stuks kost € 10.

VERWELKOMING en CALENDARIUM

Zondag 21 juli, 10.30 uur. Dienst, voorganger ds. Olivier
Elseman

AANVANGSMUZIEK:
Improvisatie over ‘De zon gaat op in gouden
schijn’(Liedboek 206)

Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.

DE VOORBEREIDING

Vakantie pastores.
Ds. Martine Nijveld is nu met vakantie. Ze is terug op 5
augustus.
Sity Smedinga, kerkelijk werker ouderenpastoraat, is
vanaf morgen (15 juli) weer bereikbaar.
Ds. Axel Wicke heeft vakantie van 3 tot 25 augustus.

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 Lied 206: 1, 2, 3
‘De zon gaat op in gouden schijn’

Wilt u de (gratis) maandelijkse Nieuwsbrief per
e-mail ontvangen? Stuur een mail naar:
Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl

SMEEKGEBED
beantwoord door Kyrie uit Maranatha-Ordinarium
GLORIA uit Maranatha-Ordinarium (staande)

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

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.
MOMENT MET DE KINDEREN
De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
LEZING uit het Eerste Testament
Deuteronomium 30: 9-14 (NBV)
De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u
onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land

vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u
te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10Want u
toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de
geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen,
en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren.
11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te
zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet
in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor
ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons
bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?”
13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze
daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar
kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel dichtbij,
u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze
volbrengen.

MEDEDELINGEN

SCHRIFTLIED Lied 319:1, 2, 5, 6, 7
‘Alles wat er staat geschreven’

De kinderen komen terug in de kerk

LEZING uit het Tweede Testament
Lucas 10: 25-37 (NBV)
Het enig noodzakelijke
25Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde
stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te
krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat
staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27De
wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en
met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist
geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’
29Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg
aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen vertelde Jezus hem
het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar
Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die
hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem
daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij
met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet
langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met
een boog om hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op
reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34Hij ging
naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn
wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en
bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.
35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar
en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken,
zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36Wie van deze
drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van
de rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden
met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u
dan voortaan net zo.’

INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Allegretto, Arcangelo Corelli (1653-1713),
arrangement Fritz Kreisler (1875-1962)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

DE TAFEL
NODIGING
ZINGEN Lied 387: 3, 4, 5
‘Als wij samen in de kring staan’

Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED
SANCTUS uit Maranatha-Ordinarium
VOORTZETTING TAFELGEBED: In de nacht van de
overlevering…
GEBED OM DE HEILIGE GEEST
VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Vrede zij met u allen!
VREDE OOK MET U!
Wensen wij elkaar
de vrede van Christus…

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet

ONZE VADER (hand in hand/staande)
DELEN VAN BROOD EN BEKER
Muziek: Siciliano en Allemande uit Sonata in F gr.,
Antonio Vivaldi (1676-1741)
DANKGEBED

LOFZANG Alleluia uit Maranatha-Ordinarium
SLOTLIED Lied 993 ‘Samen op de aarde’ (staande)
OVERWEGING
WEGZENDING en ZEGEN
ZINGEN Lied 387: 1, 2
‘Als wij weer het brood gaan breken’

DE GAVEN EN GEBEDEN
SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

