VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 8 oktober 2017, 18e na Pinksteren – herfsttijd
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Marita van Dam
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK: Largo e spiccato BWV 596, J. S. Bach
(1685-1750)

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 287: 1, 2 en 5
‘Rond het licht dat leven doet...’
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: 704
(staande)
‘Dank, dank nu allen God...’

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 Eerste Testament: Jesaja 5:1-7
(NBV 2004)
1 Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard,
gelegen op vruchtbare grond.
2 Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren,
hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.
3 Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
5 Luister, ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.
6 Ik zal hem laten verwilderen,
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen
geen regen op hem te laten vallen.
7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse
machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond
rechtsverkrachting.
SCHRIFTLIED 326:1, 2, 5 en 6
‘Van ver, van oudsher aangereikt...’
LEZING uit het Tweede Testament: Matteüs 21:33-43
(NBV 2004)
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een
landheer die een wijngaard aanlegde en hem
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en
bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan
wijnbouwers en ging op reis.
34 Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn
knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in
ontvangst te nemen.
35 Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze
mishandelden er een, doodden een ander en stenigden

een derde.
36 Daarna stuurde de landheer andere knechten, een
grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze
hetzelfde.
37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met
de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag
hebben.
38 Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze
onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we
hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,”
39 en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard
uit en doodden hem.
40 Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt,
wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’
41 Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een
mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard
verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten
wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor
is.’
42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de
Schriften gelezen:
“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u
worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk
dat het wel vrucht laat dragen.

SLOTLIED: 984
(staande)
‘Gezegend die de wereld schept...’

LOFZANG

Vrijdag 13 okt, 20 uur: AS IT IS IN HEAVEN (Zweden 2004, 132
minuten) – BethelBuurtBios in Bethel

muziek: Arie Eikelboom

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK: Praeludium en Fuga in Bes, J. C. Simon
(1701-1776)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE (Wijkgemeente)
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Woe 11 okt, 10-12 uur: Buurtkoffie.
Woe 11 okt, 18 uur: Gemeentemaaltijd; opgaveformulier hangt in de
Voorhof; of 070 355 73 56.
Do 12 okt, 15-17 uur: Verhalen over Haagse kerken uit de vorig
eeuw die er niet meer zijn, door sluiting, of door brand verwoest.
Door woord en vooral beelden haalt ds. Henk Onderstal, geboren
en getogen in Den Haag, herinneringen op voor u misschien
herkenbaar…
Begeleiding: Sity Smedinga en ds.Henk Onderstal. Bergkerk.
Do 12 okt, vanaf 20 uur: Vrome Freule – de kerk, maar dan wel in
een kroeg… Van oktober 2017 t/m mei 2018 komen wij elke 2e
donderdagavond van de maand in eetcafé
De Freule,
Fahrenheitstraat 558.
Op 12 oktober is de aftrap, van harte welkom!
Vrij 13 okt, 15-17 uur: “Ik begrijp niet hoe je zo kan leven!”
Verhalen(café) over (het leven met) verschillen. Bethel.

Zo 15 okt, 10.30 uur: dienst van de Schrift, ds. Olivier Elseman

En: de preek kunt u na de dienst als kopij meenemen, hij ligt uit op de
balie in de hal en vanaf maandag nalezen op de website

U kunt de dienst nog beluisteren op kerkomroep.nl of via de App
(ios, android).
De Schriftuitleg is te downloaden van ‘het archief van preken’:

maranathakerkdenhaag.nl/erediensten/

OVERWEGING
ZINGEN: 838
‘O grote God die liefde zijt...’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN (Diaconie Den Haag)
Muziek: Improvisatie slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER

Opbrengst Azië-collecte vorige zondag: € 844,24. Dit
bedrag zal worden verdubbeld door de Haagse diaconie.

