DE AGENDA

VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE

MARANATHAKERK

Zondag 14 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Axel Wicke. Deze dienst is te beluisteren op internet.
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);
Online bakje koffie, 9 februari
Niet iedereen heeft behoefte aan een onlinegespreksgroep.
Maar misschien vindt u het wel aardig om even online met
wat mensen bij te praten? Anderen te ontmoeten? Gewoon
even wat gezichten zien en horen hoe het met elkaar gaat?
Even gemeente zijn?
Ook dat kunnen we online doen. Laten we het gewoon maar
eens proberen! Als datum stel ik voor: dinsdag 9 februari om
10.30 uur. Als u belangstelling hebt, meld u dan via de mail bij
mij aan voor dit online-gemeente-koffie-moment.
U ontvangt vervolgens van mij een uitnodiging via Google
Meet of via Zoom, waarmee u op het geplande moment
online aan kunt schuiven.
Als u zelf de koffie klaar zet? Dan zorg ik voor de ontmoeting!
We beginnen gewoon met een rondje ‘wie is wie en hoe gaat
het met iedereen?’ en kijken daarna hoe het verder gaat. Ik
twijfel er niet aan dat gespreksonderwerpen na dat rondje als
vanzelf op tafel liggen.
En als het bevalt, doen we het gewoon nog eens! Natuurlijk
besef ik heel goed dat onlinebijeenkomsten niet voor iedereen
een alternatief zijn. En dus blijven we hopen en verlangen dat
we elkaar straks ook weer fysiek kunnen ontmoeten.
Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl
Onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst, 25 februari
In december ben ik gestart met online-gespreksavonden. We
lezen samen een bijbelverhaal en delen onze gedachten,
gevoelens en vragen. Daarnaast kijken we naar een
verbeelding/kunstwerk/schilderij. En ook daarbij delen we wat
we zien, wat ons raakt, wat ons verrast of vragen doet stellen.
Aan het begin moeten we nog wel eens een (digitale) hobbel
nemen, maar meestal krijgen we het opgelost. Voor de
zekerheid plan ik, indien gewenst, met nieuwe deelnemers
een testsessie in. Op 25 februari en ook in maart is er de
mogelijkheid hieraan mee te doen.
Hoe gaat dit in zijn werk:
- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail,
me.nijveld@ziggo.nl, bij mij aan;
- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het
bijbelverhaal en een afbeelding van het kunstwerk. Met een
paar vragen erbij om je gedachten te vormen.
- daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf
van mij een uitnodiging via Google Meet, één van de vele
manieren om elkaar digitaal te ontmoeten.
- op de geplande datum en tijd kunt u dan online aanschuiven
- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur
De laatste keer waren er 8 deelnemers. Bij dit aantal
deelnemers is er voor iedereen de ruimte om op de eigen
wijze mee te doen. Mochten er veel meer belangstellenden
komen? Dan start ik met liefde een tweede groep.
Martine Nijveld

Zondag 7 februari 2021, Sexagesima
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
ouderling: Hanneke Richter
diaken: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

Bij deze dienst
Onze kerkdiensten zijn op dit moment (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
uitzending.
Omdat er ook geen kindernevendienst is, hebben de kinderen een
kindernevendienst-doe-het-zelfpakketje ontvangen voor thuis.
Ook de liedmomenten vullen we op een andere manier in.
De tekst van deze
dienst stond centraal
tijdens de
onlinegespreksavond
op donderdag 21
januari. Op die avond
bogen we ons ook
over de pentekening
die Rembrandt bij dit
verhaal maakte.
En vindt u het fijn om
eens na te praten
n.a.v. deze viering?
Bel, mail of app
gerust: 06 16 733 742 // 070 779 07 24 of me.nijveld@ziggo.nl

WELKOM
AANVANGSMUZIEK
Orgelkoraal Psalm 91 – Jan Zwart (1877-1937)

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
Als DREMPELGEBED bidden we een vrije vertolking van
psalm 141.
Antifoon op orgel
Ouderling:
Tot U hef ik mijn lege handen.
Hoor, o Eeuwige, mijn gebed.
Voorganger:
Alleen red ik het niet. Als het aan mij lag,
had ik uit onmacht om me heen geslagen,
uit woede dingen gezegd, waar ik later
spijt van zou krijgen. Daarom
zoek ik hulp bij U.
Antifoon op orgel

Ouderling:
Tot U hef ik mijn lege handen.
Hoor, o Eeuwige, mijn gebed.
Voorganger:
Er klopt een heleboel niet in deze
wereld. In sjieke gebouwen
worden politieke spelletjes gespeeld.
Tijdens dure etentjes worden
de kaarten van de macht geschud.

anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik
ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik
immers op weg gegaan.’ 39 In heel Galilea bracht hij het
nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

LIED 295 ‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’
OVERDENKING
MUZIEK Wer nur den lieben Gott lässt walten,
Ernst Pepping (1901-1981)

Op de rand van de afgrond
ligt de menselijkheid.

DE GEBEDEN EN GAVEN

Zo wil ik niet.

MEDEDELINGEN, o.a. over de collectes (zie onder)

Antifoon op orgel

VOORBEDEN en STIL GEBED, waarbij wij telkens bidden:
diaken: …zo bidden wij samen:
allen (in kerk en thuis): DOE LICHTEN OVER ONS
UW AANGEZICHT

Ouderling:
Tot U hef ik mijn lege handen.
Hoor, o Eeuwige, mijn gebed.
Voorganger:
Help mij om niet in mooi verpakte
leugenpraatjes te trappen. Kan ik het kwaad
niet tegenhouden, laat mij dan verder gaan en
mijn ogen op U gericht houden.
Bij U mag ik schuilen.
Ouderling:
Tot U hef ik mijn lege handen.
Hoor, o Eeuwige, mijn gebed.
Antifoon op orgel
(tekst: Margryt Poortstra; muziek: Bram Stellingwerf; lied 434,
Oecumenische liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’)

GEBED OM ONTFERMING
GLORIAMUZIEK Improvisatie

DE SCHRIFTEN
WOORD VOORAF BIJ DE LEZING
LEZING uit het EVANGELIE Marcus 1:29-39 (NBV 2004)
29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks
naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en
Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en
ze spraken met Jezus over haar.
31 Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar
overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te
zorgen.
32 ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten
de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33 alle
inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis
verzameld. 34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij
dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te
zeggen, want ze wisten wie hij was.
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was,
stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek
om daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem
waren, gingen hem vlug achterna,
37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem:
‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38 Toen zei hij: ‘Laten we ergens

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 905: 3 en 4
‘Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn’

AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN
ALLEN (in kerk en thuis): AMEN
SLOTMUZIEK
Marche de la Cathédrale de Cologne,
Albert Renaud (1855-1924)
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 Kerk in Actie voor hulp
aan Bangladesh.
Toelichting. Overstromingen in Bangladesh spoelen de oogst
van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de
inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook structureel.
Het land kan bijvoorbeeld gewassen kiezen die beter bestand
zijn tegen storm en regen.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de aanschaf van
apparatuur om ook beelduitzendingen van de kerkdiensten in de
Maranathakerk mogelijk te maken.

