SMEEKGEBED

VIERING VAN DE ZONDAG vanuit
DE MARANATHAKERK
Zondag 20 december 2020, Zondag Rorate
Voorganger: Rob van Essen
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

Voor het lezen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN van
Aäron (uit Numeri 624-26) in samenspraak.

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Allemande BWV 813 (Suite II), Franse Suites,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
Gelezen: Druppelt, hemelen, van boven en laten de
wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde
opene zich, opdat het heil ontluike en zij daarbij
gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit
geschapen. Jes. 45:8
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 19: 1, 3, 4 (1 en 4 orgel)

3. voorganger
Volmaakt is ’s Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Richt is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

DE SCHRIFT

DIENST van de SCHRIFT

1. orgel
De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
Van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren. .

Lied 858: 1 Samen gesproken na orgelintro

4.Orgel
Des Heren vrees is rein,
zo zal ik zeker zijn
van de-allerhoogste schat.
Al wat waarachtig is,
Bestendig en gewis,
Is in zijn wet vervat.
Die wet is ’t hoogste goed,
meer kostelijk en zoet
dan ’t edelst van de honing;
begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud:
het woord van onze koning.

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 SCHRIFTLEZING 2 Samuel 7: 4-16
4

5

Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: ‘Zeg
tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER: Wil jij
6
voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch
nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten
uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in
7
tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten
rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van
Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden,
8
gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?”
x
Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de
HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde
9
vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je
bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden
voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een
10
van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een
gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het
nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door
misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde
11
en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou
heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De
12
HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen: Wanneer
je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik
je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig
13 b
koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn
14
naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.
Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als
hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen,
15
zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij mij uit de gunst
16
raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. Jou stel
ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal
voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’

LIED 321 (orgel 1, 5, 7) overig: declamatie
‘Niet als een storm als een vloed’
TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 1:26-38
26
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad
27
Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt
aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.
28
Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en
zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
29
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg
30
zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de
engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je
31
zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en

32

een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een
groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader
33
David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het
volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde
komen.’
34
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik
35
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en
de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw
bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig
36
worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je
familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar
hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor
37
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap,
38
want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil
ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Orgel: Lied 157a

DE AGENDA
Donderdag 24 december,22 uur. Kerstnachtdienst.
Voorganger: ds. Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Deze dienst is uitsluitend mee te vieren via internet
(kerkomroep.nl).
Vrijdag 25 december, 10.30 uur. Dienst op kerstochtend.
Voorganger: ds. Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Deze dienst is beperkt toegankelijk voor bezoekers. Hij
wordt ook uitgezonden via internet (kerkomroep.nl).
Aanmelden voor bezoek:
info@maranathakerkdenhaag.nl, of 06 41 45 28 29 (sms
of tel.).
Zondag 27 december, 10.30 uur. Ochtendgebed. Deze
dienst is uitsluitend mee te vieren via internet
(kerkomroep.nl).

‘Mijn ziel maakt groot de Heer’

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Sarabande, BWV 816 (Suite V), uit de Franse suites,
J.S. Bach
LIED 461 – declamatie tijdens orgelspel.
‘Wij wachten op de koning’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN

Zondag 3 januari , 10.30 uur. Nieuwjaarsdienst.
Voorganger: ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam.
Deze dienst is uitsluitend mee te vieren via internet
(kerkomroep.nl).
Wilt u 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).

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

ONZE VADER
SLOTLIED 129: 1, 2, 5, 6 (LdK 1973) Orgel met declamatie.
‘Geen kracht meer om te leven’

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK
Allemande, BWV 815 (Suite IV), uit der Franse suites,
J.S. Bach
Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd voor
TWEE COLLECTES.
U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.

1. Voor de Diaconie. Dit is de Adventsactie. Hulp aan de
kerken in Syrië, voor de wederopbouw van het land
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
onderhoud van de Maranathakerk.
Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder Erediensten.

.

