Wij vragen vanochtend uw aandacht voor
TWEE COLLECTES.

VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK

U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.

1. Voor de wijkdiaconie. De opbrengst is voor het
wekelijkse boeket in de kerk, als groet namens de
gemeente.
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.

DE AGENDA
Zondag 17 januari, 10.30 uur. Kerkdienst. Voorganger: ds.
Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
De liturgie is op deze ‘zondag van de eenheid’ gelijk voor alle
kerken van het Oecumenisch Beraad Duinoord. Bij het OBD
zijn aangesloten de Maranathakerk, Noorderkerk,
Houtrustkerk, Quakers, Evangelische Broedergemeente en de
Elandstraatkerk. De dienst is te beluisteren via internet
(Kerkomroep.nl)
Onlinegespreksgroep bijbel en kunst, 21 januari
Passend bij de huidige tijd organiseer ik
onlinegespreksavonden. En wel over bijbel en kunst: we
leggen een kunstwerk naast een bijbelverhaal. We luisteren
naar het verhaal en kijken naar het schilderij – om te
ontdekken wat het ons brengt om Bijbel en kunst met elkaar
in gesprek te brengen. De eerstvolgende avond is donderdag
21 januari.
Meer info en aanmelden bij: me.nijveld@ziggo.nl
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Kerkdienst. Voorganger: ds.
Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Broodje bijbel gaat niet door
Nu we nog in deze zwaardere lockdown zitten, kan ook
‘Broodje bijbel’ (donderdag 14 januari/Bergkerk) helaas niet
doorgaan. (MN)
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).
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw interesse op een
andere manier tonen? Neem gerust contact op met een van
onze voorgangers van wie u de contactgegevens op de site vindt.
Algemeen mailadres: info@maranathakerkdenhaaag.

Zondag 10 januari 2021, 1e zondag na Epifanie
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
solozang: Mirjam Feijer
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde
Bij deze dienst
De kerkdiensten zijn in ieder geval tot en met 17 januari alleen (live
of op een later moment) te beluisteren via kerkomroep
(www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep). Bij deze diensten zijn
alleen aanwezig wie nodig zijn voor de opname. Er is dus ook geen
kindernevendienst. De kinderen hebben een kindernevendienst-doehet-zelfpakketje ontvangen voor thuis.
De tekst van deze dienst stond ook centraal op de onlinegespreksavond
afgelopen donderdag.

WELKOM
AANVANGSMUZIEK
Quia tu, Domine Deus meus, uit Super Omnia,
Albèrt de Klerk (1917-1998)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen (in kerk en thuis): DIE HEMEL EN AARDE
GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
PSALM VAN DE ZONDAG (gelezen):
Psalm 100 (vertaling Gerard Swüste)
ALS LIED VOL GLORIA EN KYRIE Lied 356
‘O God die uit het water’
Bij dit lied:
De coupletten zingen van momenten vol gloria en hoop.
Het refrein is telkens een gebed om ontferming.
Dit lied staat in de categorie doopliederen. En past zo ook
bij de lezing van deze dag uit het evangelie naar Marcus,
over de doop van Jezus.
Op dit moment in de dienst klinkt het als smeekgebed en
loflied.

DE SCHRIFTEN
Actuele informatie: maranathakerkdernhaag.nl

WOORD VOORAF

LEZING uit het EVANGELIE Marcus 1:1-13
(Nieuwe bijbelvertaling 2004)
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van
God.
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn
ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer
te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle
inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten
zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun
zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van
kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van
sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij
komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet
goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen
van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met
water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt,
naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij
de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent
mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13
Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan
op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de
wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
LIED: ‘Als regen die de aarde drenkt’
(Lied 599 uit de Oecumenische Liedbundel ‘Zangen van
zoeken en zien’, tekst H. Jongerius; muziek: T. Tallis)
Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is:
zo voedt het woord van God de mens
die doods en duister is.
Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God de mens
luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt
op 't heetste van de dag
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.
O God, vernieuw de dorre grond,
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan uw woord
en mensen naar uw hart.

OVERDENKING
MUZIEK Improvisatie

GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN, o.a. over de collectes (zie achterzijde)
VOORBEDEN en STIL GEBED, met een gezongen
acclamatie: ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’
(Liedboek 368c)
ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.
SLOTLIED 929
‘Zoals de regen’
AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN
ALLEN (in kerk en thuis): AMEN
SLOTMUZIEK
An Irish blessing
1. May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields.
Refrein
And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.
And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.
2. May the sun make your days bright,
May the stars illuminate your nights,
May the flowers bloom along your path,
Your house stand firm against the storm.
Refrein

