VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 24 september 2017, 16e na Pinksteren - herfsttijd
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN Psalm 90: 1, 3, 8
‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen...’
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

LOFLIED 217: 1, 3, 5
(staande)
‘De dag gaat open voor het woord des Heren...’

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van 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.
MOMENT MET DE KINDEREN…
–de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –
LEZING uit het 1e Testament: Jesaja 66: 7-14 (NBV)

7 Nog voor Sion weeën heeft, moet ze bevallen;
voor de barensnood over haar komt,
brengt ze een zoon ter wereld.
8 Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft ooit zoiets gezien?
Kan een land in één dag worden gebaard,
kan een volk in één keer worden geboren?
Maar Sion baart haar kinderen
terwijl de weeën net begonnen zijn.
9 Zou ik de moederschoot openen
en niet laten baren? zegt de HEER.
Of zou ik laten baren
en de schoot gesloten houden? zegt jullie God.
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11 Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
12 Want dit zegt de HEER:
Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.
Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
13 Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.
SCHRIFTLIED 811
‘Zoals een moeder zorgt...’
LEZING uit het 2e Testament: Matteüs 6: 24-34 (NBV)

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste
haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist
toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over
jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je
lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven

niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan
kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en
oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is
jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer
waard dan zij?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook
maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk
eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze
werken niet en weven niet.
29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet
gekleed als een van hen.
30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld
staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo
veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie
dan niet kleden, kleingelovigen?
31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?”
of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we
ons kleden?”
32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig
hebben.
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
LOFZANG

DE TAFEL
NODIGING
ZINGEN 846: 1, 5, 6
Ðe wijsheid van vóór alle tijden...
– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED
HEILIG; HEILIG…(op de melodie van ps. 118)
allen HEILIG ZIJT GIJ, O HERE HERE
HEILIG UW NAAM EN UW GEBOD!
ALLES WAT ADEMT, MOET U EREN,
HEILIGE HERE ZEBAOTH!
DE AARDE MOET U EER BEWIJZEN
EN DIENEN TOT UW HEILIGDOM;
DE HEMEL MOET UW DADEN PRIJZEN,
UW HEERLIJKHEID IS WIJD RONDOM!
VOORTZETTING TAFELGEBED: In de nacht van de
overlevering…

muziek: Arie Eikelboom

GEBED OM DE HEILIGE GEEST
VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Vrede zij met u allen!
VREDE OOK MET U!
Wensen wij elkaar
de vrede van Christus…
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet!

ONZE VADER (hand in hand/staande)
OVERWEGING
ZINGEN 899
‘Wat mijn God wil, geschiede altijd...’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek:
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

DELEN VAN BROOD EN BEKER
DANKGEBED
SLOTLIED 675
(staande)
‘’Geest van hier boven...’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Vanmiddag, 17 - 18 u: Concert in de Vredesweek.
Het strijkerstrio Kodama, met leden van het Residentie
Orkest, geeft als afsluiting van de Vredesweek een
concert met werken van een hand vol klassieke
componisten. Uitgevoerd worden stukken van Bach,
Satie, Händel, Haydn, Kodály, Fauré en Ibert.
Trio Kodama bestaat uit Momoko Noguchi (viool),
Elisabeth Runge (altviool) en Mileva Fialova (cello).
De toegang is gratis, bij de uitgang wordt een bijdrage
gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Uitnodiging aan alle vrijwillige medewerkers van de
Maranathakerk voor koud buffet op vrijdag 29
september. Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Ter
gelegenheid daarvan nodigen wij u hierbij uit voor een
gezellig koud buffet op vrijdagmiddag 29 september.
Aanvang (inloop) 16.30 uur, einde plm. 19.30 uur.
Opgave s.v.p. vóór dinsdag 26 september bij Jan
Kouwenberg (jmkouwenberg@planet.nl)

Woe 27 sep 10-12 u: Buurtkoffie.
Woe 27 sep 20-22 u: Lezing: ‘Beter eten, maar hoe dan?’
Voedselschandalen in een breder perspectief gezet:
een avond met politicoloog Herman Lelieveldt. Hij
schreef onlangs het boek ‘De voedselparadox’, over
het merkwaardige onvermogen om iets aan ons
voedselsysteem te veranderen. Wat zit ons streven
naar ‘beter eten’ in de weg?
Voordracht en gesprek. Toegang € 5.
Zo 1 okt 10.30 u: STARTZONDAG. Gemeenschappelijke
viering , ds. Martine Nijveld en ds. Axel Wicke.
Een feestelijke dienst, voorbereid door de werkgroep
‘Anders vieren’ met veel muzikale talenten uit ons
midden – en na afloop struinen op de markt van
mogelijkheden en ontdekken wat er allemaal is te doen
in het nieuwe seizoen.
Tijdens deze dienst is er een EXTRA COLLECTE.
Bij alle — terechte — aandacht voor de gevolgen van
orkaan Irma in het Caribisch Gebied en de Verenigde
Staten dreigt de watersnoodramp in Azië bijna
vergeten te worden. Maar ook daar zijn, met name in
Bangladesh en Nepal, tientallen miljoenen mensen
getroffen door zware overstromingen. Op zondag 1
oktober is er een collecte ten behoeve van de
slachtoffers van de overstromingen in Azië.
Het moderamen van de Protestantse Diaconie Den
Haag heeft besloten de opbrengst van deze collecte te
verdubbelen. Draagt dus gul bij!
Collectebonnen
Wist u dat je met collectebonnen dubbel zo veel kunt
geven als contant? Het gebruikt hiervan levert namelijk
fiscaal voordeel op.
Info en aanschaf: Joost Smits (Bergkerk) en Karin van
Beek (Maranathakerk). Er zijn vellen collectebonnen
van € 10, van € 25 en van € 50.

En: de VOEDSELBANK-krat, u weet wel...

En: de preek kunt u na de dienst als kopij meenemen,
hij ligt uit op de balie in de hal.

U kunt de dienst nog beluisteren op kerkomroep.nl
De Schriftuitleg is te downloaden van ‘het archief van
preken’: maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/

