MARANATHAKERK – DIENST DOOR GEMEENTELEDEN, 13 JANUARI 2019
WELKOM / stilte / aansteken van de kaarsen
Zingen:

Lied 8a : 1, 2, 3

OPENINGSWOORDEN:
Wij zijn samengekomen in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat.
DEMPELGEBED:
Lieve God,
We horen vandaag over Jezus.
U was heel dicht bij hem.
Wilt u ook dicht bij ons zijn?
Bij de kinderen en bij de grote mensen.
Amen.
Zingen:

Lied 8a : 4 en 6

Kyriegebed
Lied 300c (gesproken, met
gezongen antwoord)
Glorialied:

Lied 273 : 1, 3, 4, 5

GEBED VAN DE ZONDAG
De kinderen steken hun lichtjes aan en nemen die
mee naar de nevendienst

gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt:
‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als
een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als
gras is dit volk.’ Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je
stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je
stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier
jullie God!’ Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht,
zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn
beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn
kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert
ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Zingen:

Lied 439 : 1 en 2

SCHRIFTLEZING: Lucas 3 : 15-16 en 21-22
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af
of Johannes misschien de messias was, maar Johannes
zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed
genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken.
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was
gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel
geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van
een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.’

Acclamatie:

Lied 339a “U komt de lof toe”

OVERWEGING
BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT:
De Heer zal bij ons zijn
De Heer zal ons bewaren

Orgelmuziek
Zingen:

SCHRIFTLEZING:

Lied 538 : 1, 2, 4

Jesaja 40 :1-11

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek
Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar
slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de
hand van de HEER heeft ontvangen. Hoor, een stem
roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke
vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel
verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen
rustige dalen. De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft

VOORBEDEN
acclamatie:
Lied 368d “Houd mij in leven”
stil gebed
Onze Vader (gesproken, tekst voor in Liedboek)
MEDEDELINGEN EN COLLECTES
Zingen:
ZEGENGEBED

Lied 423

Graag laten we vanuit de Commissie 2020 iets van ons horen.
We vinden dat er een nieuwe fase is aangebroken, ook t.a.v. onze werkzaamheden.
 Er is duidelijkheid gegeven betreffende de verkoop van de kerk, waarbij rekening is
gehouden met de uitkomst van de enquête. Het is positief dat er een besluit genomen
is en dat we als gemeente serieus zijn genomen!
 Ds Peter v.d. Vange is met emeritaat.
 We hebben als commissie kennis gemaakt en gesproken met ds. Rainer Wahl.
 2020 komt dichterbij.
Onze taakstelling is om initiatieven te ontplooien om (ook) in 2020 van een levendige en
betrokken kerkgemeenschap te kunnen spreken. Daar willen we ons ook in 2019 weer voor
inzetten. We richten ons o.a. op het elkaar ontmoeten.
 Op 6 januari wensten we elkaar het allerbeste voor 2019 onder het genot van een kop
koffie/thee en een kniepertje (nieuwjaarsrolletje). Fijn dat dergelijke bijeenkomsten
enthousiast ontvangen worden!
 We hebben ons gebogen over het gemis van het Eetcafé. Natuurlijk respecteren we dit
besluit, maar het voorzag echt in een behoefte. Experimenteel willen we dit oppakken als
Commissie en worden hierbij ondersteund door Caroline Janssen. De frequentie zal zijn 3 à 4
keer per jaar en we richten ons op een gemêleerde groep bezoekers: jong en minder jong,
kerkelijk en niet kerkelijk betrokken. Mensen die het waarderen om samen te eten en die een
goed gesprek willen voeren, geïnspireerd door een spreker. De beproefde formule dus, wellicht
in een modern jasje.
 Een derde initiatief is een ontmoeting voor vrouwen, in de leeftijd waar minder voor
georganiseerd wordt. Gedacht wordt aan het ondernemen van binnen- en buiten-activiteiten.
We starten met een “Mutsenavond”. Wie wil dat nou niet: onder de deskundige begeleiding
van Renate de Bruin in 2 avonden een prachtige muts breien. Daarbij tijd om te genieten van
een kopje thee en gezellig kletsen. We komen daarvoor bij elkaar in de Maranathakerk op de
donderdagavonden 31 januari en 14 februari van 20.00 - 22.00 uur. We houden 21 februari als
reservedatum aan, voor het geval dat de mutsen nog niet af zijn. Er wordt een vergoeding
voor het materiaal gevraagd à €15,- voor rondbreipennen en echte schapenwol en uiteindelijk
natuurlijk een mooie muts. De mutsen worden in twee kleuren gebreid. Bij de aanmelding kun
je kiezen welke kleur je naast naturel wilt. Wil je meedoen, meld je dan vóór 20 januari aan bij
Regina van Uffelen, vanuffelen@xs4all.nl, tel 06 150 28 108.
 Ook brengen we u graag de Lekendiensten – nogmaals – onder de aandacht. Vanuit
verschillende groepen is er aangegeven hier een bijdrage aan te willen leveren. Positief dat er
zoveel betrokkenheid is en dat we dit met elkaar realiseren. A.s. woensdag 16 januari vindt er
in de Maranathakerk om 20.00 uur een informatiebijeenkomst plaats. Van harte aanbevolen.
 Vanuit de Commissie onderschrijven we ook de mogelijkheid om af en toe “bij elkaar te
kerken”, dus in Dukenburg of Landwijk.
Kortom, samen met u doen we ons best om samen kerk te zijn, waarbij we aandacht voor
elkaar hebben en diepgang naast plezier te ervaren.
Vriendelijke groeten,
Commissie 2020
Regina van Uffelen,
Marlies van Esschoten,
Tjeu Corbeij,
Daniël van der Beek,
Willem van Tilburg en
Liesbeth Smallegange.

