Maranathakerk, 3 november 2019, 7e zondag van de herfst
Voorganger: mw. Janneke Bron ; organist: Hannelore van der Woude, m.m.v. de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij ; ambtsdragers:
Roelf Groenhuis en Hetty Jongepier ; collectes: voor de sectiekeuze: Surya Project, en – in het kader van de zending – voor een
goede predikantenopleiding in Zambia, waar de laatste jaren de kerken hard groeien. Vooral op het platteland waar extreme
armoede heerst. De dominees zijn er duizendpoten en geven bijvoorbeeld antwoord op vragen over landbouw, werkloosheid,
gezondheidszorg en de ontwikkeling van hun dorp. Via Kerk in Actie geven ook twee Nederlandse docenten les op de
theologische universiteit. Een jaar opleiding en huisvesting voor een theologiestudent in Zambia kost 2.450 euro. Helpt u mee?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelmuziek: Passacaglia, Dietrich Buxtehude
Welkom
Allen staan - stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied:

Lied 827 : 1, 2

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
Gebed van toenadering

Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had
opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn
vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en
slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze
op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok
Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem.
In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten.
Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land
aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op
die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem
verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat
oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en
ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een
altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.

Zingen:

Psalm 32 : 3, 4

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een
man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde
Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was,
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was
klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een
vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij
voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar
boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want
vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam
meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich
thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij
is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak
te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en
zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen
geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst
vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag
is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een
zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.’

Kyriegebed -

Zingen:

Lieve God,
hier zijn wij in uw huis
om stil te worden
en u te zoeken.
Als wij ons verstoppen
roept u ons dan
tevoorschijn.
Amen
Zingen:

Lied 827 : 3, 4

Gemeente gaat zitten

Kyrie en gloria

Zingen: 299e

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

Lied 804

Overweging
Orgelmuziek: Upon la mi re, Anoniem

Groet

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag
Schriftlezing: Genesis 12: 1-8
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je
familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land
dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik
zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen
zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot,
zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’

Zingen:

Lied 324

Voorbeden - acclamatie: 368j Heer, hoor ons bidden
Stil gebed – Onze Vader (tekst voor in Liedboek)
Mededelingen

Inzameling van de gaven – Orgelmuziek
Zingen (staande): Lied 531
Zegenbede – Amen (431c) Orgelmuziek

