VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 22 oktober, 20e na Pinksteren – herfsttijd
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jorina van Bergen
voorbede: Hinke Benjamins
kindernevendienst: Cecile Smid
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
gelieve uw telefoon uit te zetten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK ‘Nun lasst uns Gott dem Herren’ –
J. Pachelbel (1653-1706)

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
PSALM VAN DE ZONDAG 78: 1, 2, 3
‘Mijn volk, ik ga geheimen openleggen...’
SMEEKGEBED voor de nood der wereld
voorganger:

.......... …zo bidden wij:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
Christus ontferm U
allen:
CHRISTUS ONTFERM U
voorganger:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
allen:

Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN
VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 304
(staande)
‘Zing van de Vader die in den beginne...’

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN
van Aäron (uit Numeri 6) 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.
– de kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst –
1e LEZING EFEZIERS 4: 20-32
(Naardense Bijbel 2014)
20 Maar gíj hebt niet zó
de Gezalfde leren kennen,
21 als ge tenminste naar hem hebt gehoord
en in hem onderricht zijt
zoals waarheid is in Jezus,
22 dat ge tegen uw eerdere gedrag in
het oude mens-zijn moet afleggen
dat tegen de bedrieglijke verlangens in
te gronde gaat,
23 dat ge vernieuwd moet worden
door de geest van uw denken
24 en het nieuwe mens-zijn moet aantrekken
dat naar God geschapen is
in waarachtige gerechtigheid
en heiligheid.
25 Daarom: legt de leugen af en
‘spreekt waarheid,
ieder met zijn naaste’ (Zach. 8,16),
omdat wij ledematen van elkaar zijn;
26 ‘weest toornig maar zondigt niet’ (Ps. 4,5):
laat de zon
over uw toorn niet ondergaan,
27 en geeft geen plek aan de uiteenwerper;
28 de dief moet niet meer stelen
maar zich liever moe maken
door met de eigen handen
het goed bijeen te werken,dan heeft hij iets om weg te geven
aan wie gebrek heeft;
29 laat geen enkel rot woord
uit uw mond voortkomen,alleen maar iets goeds, tot opbouw,
waar gebrek aan is;
dan geeft dat genade
aan allen die het horen;

30 bedroeft de heilige Geest van God niet
waarmee ge zijt gezegeld en gestempeld
tot aan de dag van de verlossing.
31 Laat alle wrok, drift, toorn,
geschreeuw en lastering
met alle kwaad van dien
van u worden weggenomen,
32 en weest jegens elkaar goedertieren,
barmhartig en elkander begenadigend,
zoals ook God in Christus
u begenadigd heeft!
LIED 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt...’
LEZING Matteüs 9: 1-8
(Naardense Bijbel 2014)
1 Hij stapt het schip in, steekt over
en komt aan in de eigen* stad.
2 En zie, ze hebben tot hem
een verlamde gebracht,
neergeworpen op een draagbed.
Bij het zien van hun vertrouwen
zegt Jezus tot de verlamde:
vat moed, kind,
jóuw zonden worden vergeven!
3 En zie, enkelen van de schriftgeleerden
zeggen bij zichzelf: híj lastert!
4 Jezus ziet hun gedachten
en zegt: waarom zulke boze gedachten
in uw harten?5 want wat is eenvoudiger:
te zeggen ‘je zonden worden vergeven’
of te zeggen ‘ontwaak en wandel’?6 maar opdat ge zult inzien
dat de mensenzoon volmacht heeft
om op de aarde zonden te vergeven…
dán
zegt hij tot de verlamde:
ontwaak, neem je bed op
en ga heen naar je huis!
7 En hij ontwaakt
en gaat weg naar zijn huis.
8 De scharen die dat zien
worden vervuld van vreze
en verheerlijken God,
dat hij zo’n zeggenschap aan de mensen
heeft gegeven.

LOFZANG

muziek: Arie Eikelboom

SCHRIFTUITLEG en VERKONDIGING
LIED 837 ‘Iedereen zoekt u, jong en oud...’

DE GAVEN EN GEBEDEN

2e

MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN* onder muziek
improvisatie slotlied
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: ..... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER
SLOTLIED 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken...’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
MUZIEK ‘Nun lasst uns Gott dem Herren’ –
G. F. Kauffmann (1679-1735)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE**
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

* Wijkdiakonie. Giften aan de Diaconie ondersteunen
het sociale werk in en rond de Maranathakerk, in het
bredere verband van de Protestantse Gemeente te
‘s-Gravenhage (Stek). Ook de zondagse bloemengroet
en de wekelijkse Buurtkoffie op woensdagochtend.
** Wijkgemeente. De salarissen van de voorgangers,
organisten, koster, de zondagse kerkdienst, de
verwarming, het onderhoud van het gebouw

VACATURE
Heb je oog voor de nood in de wereld,
voor die van mensen in de stad, hier in de
buurt: er is van alles te doen voor één of
twee diakenen.
Info bij predikanten of diakenen.

Leven met verschil-gespreksgroepen
In het septembernummer van de Wijkkrant deden we
een oproep aan iedereen om mee te doen aan een
Leven-met-verschil-gesprekgroep. Dit in het kader van
ons jaarthema! In een Leven-met-verschil-groep raken
mensen met verschillende leeftijden, maatschappelijke
posities, leefsituaties, manieren van wel/niet/soms
geloven met elkaar in gesprek. Vanuit de idee dat we
onszelf, de samenleving, onze gemeente helpen als we
beter met verschillen om leren gaan.
Een eerste groep begint binnenkort. Maar natuurlijk
zouden we graag meer groepen starten.
Meer info bij Axel Wicke, Sity Smedinga, Klaas Bruins,
Martine Nijveld. Opgave bij één van hen óf via
ikdoemee@levenmetverschil.nl

Herfstvakantie
Van 23 t/m 29 oktober heb ik herfstvakantie. Indien
nodig nemen de collega’s waar! Martine Nijveld.

DE AGENDA
Woe 25 okt, 10-12 uur. Buurtkoffie
Woe 25 okt, 20 uur. De actualiteit van Thomas a
Kempis. De monnik en mysticus Thomas van Kempen
was een van de voortrekkers van de Moderne Devotie,
de Nederlandse vernieuwingsbeweging van kerk en
maatschappij in de veertiende en vijftiende eeuw in
Oost-Nederland. Deze ‘broeders des gemenen levens’
worden gezien als wegbereiders van de Reformatie in de
zestiende eeuw. Thomas a Kempis schreef het
indrukwekkende boek ‘Over de navolging van Christus’
(De Imitatione Christi), dat na de Bijbel het meest
verspreide boek ter wereld werd. Het inspireerde vele
generaties gelovigen, zowel rooms-katholieken als
protestanten. Onlangs is een nieuwe vertaling
verschenen van de hand van Jacques Koekkoek; hij komt
een avond vertellen over Thomas’ betekenis en
actualiteit.
Za 28 okt, 15-17 uur. Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis
Bethel. Dit keer over: WE HEBBEN DE WERELD TE LEEN:
hoe zorg jij voor de aarde? Informatie: Margriet den
Heijer (070 3606707; margriet@betheldenhaag.nl).
Zo 29 okt, 10.30 uur. Dienst van de Schrift. Mevrouw
Sity Smedinga.

Wo 8 november, 18 uur. Gemeentemaaltijd. Intekenlijst
in de hal.
Vr 10 november, 16 uur. Aandachtscentrum,
Schoolstraat 18. Ontvangst (met hapje en drankje) als
dank voor de gift van de Maranathakerk (1000
euro van de bazaaropbrengst). Zin om mee te gaan? Op
het prikbord hangt een intekenlijst.

