DE AGENDA

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 26 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Olivier
Elseman.
Zondag 2 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst,
ds. Bert Kuipers, Laurenskerk Rotterdam.
Zomerconcert 1. Donderdag 23 juli, 20-22 uur. Ensemble
‘The spirit of gambo’’, van Freek Borstlap en anderen.
Klassieke muziek, gespeeld op zes viola’s da gamba.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Zomerconcert 2. Zondag 2 augustus, 17-18 uur. Recital
door Eduard Preda, piano. Werken van Chopin, Brahms,
Liszt, Ponce. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Zondag 19 juli 2020, 7e zondag na Pinksteren
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Hanneke Richter
koster: Marian van Duijvenvoorde
cameraman: Andreas Rodler

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Seasketches deel 1: Sunrise - Chrissy
Ricker - door Jorina van Bergen (piano) en Christ de Jong
(klarinet)

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
GESPROKEN LIED 313:1, 4, 5
‘Een rijke schat van wijsheid’
SMEEKGEBED
voorganger:

Helaas is er vandaag nog geen gelegenheid om met
elkaar koffie te drinken. Over enkele weken wordt dit
hervat.

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).
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 graag te woord.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

allen:
v.
a.
v.
a.
v.
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.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
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

MUZIEK Orgelimprovisatie over Lied 146a
‘Laat ons nu vrolijk zingen’

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.
LEZING uit het Eerste Testament: Jesaja 55: 6-13 (NBV)
6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.

7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
12Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
13Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.
PSALM DELEN: Antwoordpsalm 86
Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm.
Behoed mij, want ik ben u toegewijd,
red uw dienaar die op u vertrouwt,
u bent mijn God.

Wees mij genadig, Heer,
heel de dag roep ik tot u,
verblijd het hart van uw dienaar,
naar u verlang ik, Heer.
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Hoor mijn gebed, HEER,
luister naar mijn smeken.
In dit uur van mijn nood roep ik u aan,
want u geeft mij antwoord.
Geen god is u gelijk, Heer,
uw daden zijn zonder weerga.
Alle volken, door u gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam.
U bent groot, u doet wonderen,
u alleen bent God.
Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen.

Want u toont mij uw grote trouw,
u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig.
Keer u tot mij en wees mij genadig,
schenk kracht aan uw dienaar,
red het kind van uw dienares.
Geef mij een teken van uw goedheid,
dan zullen mijn haters verbleken en zien
dat u, HEER, mij bijstaat en troost.
LEZING Tweede Testament: Romeinen 8: 22-26 (NBV)
22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in
barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook
wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen,
ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing
van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we
gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we
hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog
op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat
nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan
volharden. 26De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij
weten immers niet wat we in ons gebed tegen God
moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met
woordloze zuchten.
GESPROKEN LIED 422
‘Laat de woorden die wij hoorden’
OVERWEGING bij Matteüs 13: 3-9
GESPROKEN LIED 764
‘Een zaaier ging uit om te zaaien’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
MUZIEK Orgelimprovisatie over Lied 981
‘Zolang er mensen zijn op aarde’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK Improvisatie
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
1. Diaconie;
2. Kerkrentmeesters, ten behoeve van onderhoud orgel.
U kunt ook een gift overmaken per bank. Zie de rekeningnummers in
de Agenda.

De preek van vanochtend ligt in gedrukte vorm op de
lectuurtafel in de hal. Hij staat ook op de website.

