SLOTMUZIEK Improvisatie
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, ten behoeve van het Oecumenisch
Aandachtscentrum.
Toelichting Het Oecumenisch Aandachtcentrum in het centrum
(Schoolstraat) is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar
bezoekers vrijblijvend kunnen praten over levensvragen en hun
zorgen met anderen delen. Een deel van de ruimte is ingericht met
een leestafel en een leeshoek. De gasten worden met respect
benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor
vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje
thee of koffie.

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de
aanschaf van apparatuur om ook beelduitzendingen van
de kerkdiensten in de Maranathakerk mogelijk te maken.

DE AGENDA
Zondag 24 januari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Axel Wicke.
Wilt u de Maranathakerk financieel steunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op onze website.
www.maranathakerkdenhaag.nl
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 onze site kunt vinden. Algemeen
mailadres: info@maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK
Oecumenische dienst in de week van gebed voor
de eenheid van de christenen, “Blijf in mijn liefde”
Zondag 17 januari 2021, 2e zondag van Epifanie
voorganger: Jenne de Haan, Delft
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Adrie Vrolijk
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Sinfonia uit BWV 21 'Ich hätte viel bekümmernis',
J.S. Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
INLEIDING op het thema
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 85: 3, 4 – declamatie
‘Bij wie hem vrezen is zijn heil geplant’

SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... 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

DECLAMATIE O, Gij, boven alles uit (Taizé):

DE SCHRIFT

Voor het lezen uit 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.

MUZIEK
Improvisatie over ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’
(Daar waar vrede heerst en liefde, daar is God) (Taizé)

EERSTE LEZING: Johannes 15: 1-17 (NBV)

Innerlijk licht (Taizé) - declamatie

151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg,
en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij
meer vruchten draagt.
3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij
blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder
mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij blijft wordt
weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met
andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van
mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen en mijn leerlingen zijn.9Ik heb jullie liefgehad, zoals
de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook
aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat
jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik
noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat
ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb
jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij
je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

SCHRIFTLIED 969 – declamatie
‘In Christus is noch oost noch west’
TWEEDE LEZING Psalm 85: 7-14 (NBV)
7Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.
8Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.
9Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!
10Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12 uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.
13De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
14Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

OVERWEGING DEEL EEN
Johannes 15: 9b, ‘Blijf in mijn liefde’

OVERWEGING DEEL TWEE ‘Veel vrucht dragen’
Psalm 85: 11, 13. Trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met en kus. (...) De Heer
geeft al het goede: ons land zal vrucht geven.
LIED 968: 2, 5 – declamatie
‘Door God bijeen vergaderd’
OVERWEGING DEEL DRIE ‘Wat moet ik hier mee?’
MUZIEK Improvisatie

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 978: 1, 4 – declamatie
Aan u behoort, o Heer der heren
WEGZENDING en ZEGEN
Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven. Blijf in
zijn liefde, ga de wereld in en draag de vruchten van
zijn liefde uit:
Moge de God van hoop jou vervullen met alle vreugde
en vrede van het geloof. Zodat jij overvloedig mag zijn
in de hoop, door de kracht van de heilige Geest. In de
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”
allen: AMEN

