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.
Woensdag 24 juli, 10-12 uur: Koffieochtend, tuinzaal.
Zondag 28 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. Erika
van Gemerden.
Zondag 4 augustus, 10.30 uur. Gemeenschappelijke dienst,
voorganger Sity Smedinga, kerkelijk werker
ouderenpastoraat.
Woensdag 7 augustus, 10-12 uur: Muzikale buurtkoffie.
Miriam van Es, zang, met pianist/begeleider Jaap de Wit
brengen een gevarieerd programma van lichtklassieke en
populaire melodieën. Toegang vrij.
Zondag 25 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst in de vorm van
een zomerse zangdienst, met oudere en geliefde liederen.
Vakantie pastores
Ds. Martine Nijveld is nu met vakantie. Ze is terug op 5
augustus.
Sity Smedinga, kerkelijk werker ouderenpastoraat, is
momenteel weer bereikbaar.
Ds. Axel Wicke heeft vakantie van 3 tot 25 augustus.
Permanent: de 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.

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).

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.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
21 juli 2019, 6e zondag na Pinksteren in de zomer
voorganger: ds. Olivier Elseman
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken en voorbeden: Jorina van Bergen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
'Herzlich tut mich erfreuen', Op. 122 no. 4 - Johannes
Brahms (1833-1897) (melodie LB 747, ‘Eens komt de
grote zomer’)

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 van de zondag 62: 1, 4, 5
‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
KYRIE
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
GLORIA
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN
ZINGEN LOFLIED 747: 1, 6, 8 (staande)
‘Eens komt de grote zomer’

DE SCHRIFT
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

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.
EERSTE LEZING: Jesaja 63: 7-14 (NBV)
7Ik zal de liefde van de HEER gedenken
en zijn roemrijke daden bezingen:
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,
de goedheid die hij het volk van Israël bewees
in zijn ontferming en onbegrensde liefde.
8Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’
Daarom wilde hij hun redder zijn.
9In al hun nood was ook hijzelf in nood:
zij werden gered door de engel van zijn
tegenwoordigheid.
In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost,
hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.
10Maar zij zijn in opstand gekomen
en hebben zijn heilige geest gekrenkt.
Daarom werd hij hun tot vijand
en bond hij de strijd met hen aan.
11Toen dacht hij aan de dagen van weleer,
aan Mozes en zijn volk.
Waar is hij die zijn volk door de zee voerde,
waar zijn de herders van zijn kudde?
Waar is hij die hen bezielde
met zijn heilige geest?
12Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm,
die voor hen het water kliefde
om zich een eeuwige naam te verwerven?
13Die hen door de diepte leidde
als paarden door de woestijn,
zonder dat ze struikelden,
14als vee dat afdaalt naar het dal?
Het was de geest van de HEER die hun rust gaf.
Ja, u hebt zelf uw volk geleid
om u een luisterrijke naam te verwerven.

gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen
aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51Hij
stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn
leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52Ze
waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de
broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.
ZINGEN LIED BIJ EVANGELIE 917
‘Ga in het schip, zegt Gij’
SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
ZINGEN Lied 933
‘Gij ziet ons vechten met de macht’
CREDO UIT DE WERELD VAN DE OECUMENE
Wij geloven in de ENE
ZINGEN Lied 321: 1, 2, 6, 7
‘Niet als een storm, als een vloed’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK:
Prelude over 'Hij die gesproken heeft...'
(LB 362) - Bert van Stam
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

ONZE VADER
De kinderen komen terug in de kerk.
SLOTLIED: 362 (staande)
‘Hij die gesproken heeft en woord dat gáát’
ZENDING en ZEGEN

ZINGEN Psalm 103: 3, 5
‘Hij is een God van liefde en genade’
TWEEDE LEZING Marcus 6: 45-52 (NBV)
45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot
te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar
Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen.
46Nadat hij afscheid van de mensen had genomen,
ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het vallen van
de avond was de boot midden op het meer, en hij was
alleen aan land. 48Toen hij zag dat de leerlingen door
de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen,
hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de
nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen
voorbijlopen. 49Toen ze hem over het water zagen
lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en
ze schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal

SLOTMUZIEK:
'Fly me to the moon' - Bart Howard (1915-2004)
(Naar aanleiding van de eerste mens op de maan, vandaag 50 jaar
geleden, op 21 juli 1969.)

waaronder de UITGANGSCOLLECTE

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

