VOORTZETTING TAFELGEBED

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

MARANATHAKERK

VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Vrede zij met u allen!
VREDE OOK MET U!

Laten wij elkaar groeten met
de vrede van Christus.

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet

Zondag Sexagesima, 16 februari 2020
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

ONZE VADER (hand-in-hand-staande)
DELEN VAN BROOD EN BEKER
MUZIEK Arabesque – Louis Vierne (1870-1937)

DIENST van SCHRIFT en TAFEL

DANKGEBED

IN STILTE komen we de kerk binnen

SLOTLIED 103: 1, 2, 4 (staande)
‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

VERWELKOMING en CALENDARIUM

WEGZENDING en ZEGEN

AANVANGSMUZIEK Den die Hirten lobten sehre (melodie
'Quem pastores laudavere', LB 352) - Guy Bovet (1942)
LIED 352
‘Jezus, meester aller dingen’

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
gemeentezaal bij koffie/thee/limonade.
De preek van vanochtend staat vanaf morgen op de
website.
Alle kerkdiensten in de Maranathakerk zijn rechtstreeks
en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl .
'De Wijkkerkenraad laat u graag weten dat twee
gemeenteleden hebben aangegeven beschikbaar te zijn als
ambtsdrager. Mw Hanneke Richter als ouderling-eredienst,
en mw Carolien Gijsbers als ouderling-kerkrentmeester.
Wanneer geen bezwaren worden ingediend, zullen zij
zondag 1 maart bevestigd worden, in een gezamenlijke
dienst in de Maranathakerk, waarin ds Martine Nijveld
voorgaat. In deze zelfde dienst zal Jan Kouwenberg
ontheven worden van zijn diakenambt, en daarmee ook
het vele werk dat hij verricht heeft als scriba, beëindigen.
Daarvoor nu alvast onze dank uitgesproken, en alle goeds
toegewenst’.
BOEKJE OVER KERKASIEL IN DE BETHELKAPEL
Er is een boekje verschenen onder de titel "Dat wonderlijke
kerkasiel". Het gaat over de non-stop viering van 26 oktober
2018 tot 30 januari 2019 in de Bethelkapel met
achtergrondverhalen, herinneringen, bespiegelingen,
gedichten en foto’s.
In de winkel kost dit boekje € 13,90 maar STEK biedt het u aan
voor de prijs van € 10. Na de dienst kunt u het boekje bij mij
kopen. Jan Kouwenberg

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 18: 1, 3, 5
‘Ik heb U lief van ganser harte, Here’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
KYRIE
voorganger:
.......... zo bidden 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
LOFLIED 655: 1-3 (staande)
‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
24-26
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

LOFZANG 339d
SCHRIFTUITLEG
LIED 650: 1-4
‘De aarde is vervuld van goedertierenheid’

De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst.
LEZING UIT DE THORA Exodus 2: 1-10
1

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde
2
stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was
3
een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. Toen
ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam
ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het
kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de
4
Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te
zien wat er met hem zou gebeuren.
5
Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te
baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen.
Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar
6
slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind.
Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een
7
Hebreeuws kind zijn.’ Toen kwam de zuster van het kind haar
vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan
8
zoeken om het kind voor u te voeden?’ ‘Ja, doe dat maar,’
antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de
9
moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei
tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u
10
ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het.
Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de
farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem
Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Lied 745: 2, 4
‘Uit de schemer van de tijden’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

MUZIEK Improvisatie
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED

DE TAFEL
NODIGING
Lied 390 ‘Het brood in de aarde gevonden’
De kinderen komen terug in de kerk.
Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

LEZING UIT HET EVANGELIE Matteus 5 (NB 2014)
17

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot
18
vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de
aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht,
19
totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de
kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde
te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van
de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in
20
het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg
jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk
van de hemel niet binnengaan.
21
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd:
“Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden
22
voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn
broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor
het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor
23
het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je
offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je
24
broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar
achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer
25
brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je
tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de
rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word
26
je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook
de laatste cent betaald hebt.

Allen:
TAFELGEBED
V: ........
LIED 404 g

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

Laten wij dank brengen
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

DE AGENDA
Dinsdag 18 februari, 14.30 uur. Oecumenisch aanbod van
pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld. Op vier
dinsdagmiddagen wordt telkens een bijbelse vrouw belicht.
Locatie: 't Praethuys van de H. Familiekerk, Tweede Verlengde
Braamstraat – tegenover huisnr. 8. Mirjam staat dan centraal.
Welkom ook aan wie er de eerste bijeenkomst niet bij was.
Opgave bij: ds. Martine Nijveld, tel. 070 779 07 24 // 06 16 733
742, me.nijveld@ziggo.nl
Woensdag 19 februari 14.30-16.30 uur. Voordracht ds. Axel
Wicke over het einde van de Tweede Wereldoorlog aan de
hand van een bijzonder familiedocument, ‘1945 – tussen
ondergang en bevrijding’. Toegang vrij.
Zondag 23 februari 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger mevr.
Sity Smedinga.
Woensdag 26 februari, 20 uur. ‘De wereld volgens Linda
Polman.’ Onderzoeksjournaliste en schrijfster Linda Polman
publiceert gezaghebbende boeken over internationale
hulpverlening en vluchtelingen in mondiaal verband. Enkele
titels: ‘Niemand wil ze hebben’ en ‘De crisiskaravaan’. Ze
vertelt over de achterkant van het nieuws: de
‘hulpverleningsindustrie’ als vijfde economie ter wereld en
het failliet va het Europese vluchtelingenbeleid. € 5.
Vakantie pastores
Ds. Nijveld is afwezig van 11 t/m 17 februari.
Ds. Wicke is afwezig van 22 februari t/m 1 maart.
Verder denken over ‘Groen geloven’
Zondag 2 februari had de gezamenlijke dienst een groen
accent. Wie zich verder wil bezinnen op ‘groen geloven’ is
van harte welkom bij een tweetal gespreksavonden rond het
het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort: op
donderdag 12 maart en donderdag 2 april, om 20.00 uur, in
de Bergkerk. Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070
779 07 24 // 06 16 733 742.
Wilt u het werk van de Maranathakerk ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma).
Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.

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.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

