VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 19 november 2017,
2e van de Voleinding
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Lieuwe de Jong
koster: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Jan Kouwenberg
voorbede: Govert Lakerveld
kindernevendienst: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Gelieve uw mobiel uit te zeten
VERWELKOMING en CALENDARIUM
MUZIEK: Praeludium in D, BWV 850.
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 Psalm 50: 1, 2, 3, 7
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer onterm U
HEER ONTFERM U
Christus onterm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer onterm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 146c: 1, 3, 5, 7

(staande)

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: Genesis 18: 22-33
(Nieuwe bijbelvertaling 2004)
22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom,
terwijl Abraham bij de HEER bleef staan.
23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt
u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het
leven benemen?
24 Misschien dat er in die stad vijfig onschuldigen zijn.
Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de
hele stad vergeving schenken omwille van die vijfig
onschuldige inwoners?
25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de

schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en
onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat
kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele
aarde moet toch rechtvaardig handelen?’
26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijfig
onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele
stad vergeving schenken.’
27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben
geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan
stof ben:
28 stel dat er aan die vijfig onschuldigen vijf
ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele
stad verwoesten?’ ‘Nee, ‘antwoordde hij, ‘ik zal haar
niet verwoesten als ik er vijfenveertg aantref.’
29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er
maar veertg zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van
die veertg.’
30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer,
wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar
dertg zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertg aantref.’
31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan
te spreken: stel dat het er maar twintg zijn.’ ‘Dan zal ik
de stad niet verwoesten omwille van die twintg.’
32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt,
Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen:
stel dat het er maar ten zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet
verwoesten omwille van die ten.’

33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had
beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar
de plaats waar hij woonde.
SCHRIFTLIED 864: 1, 2, 4, 5
LEZING uit het Nieuwe Testament: Matees 25: 31-46
(Nieuwe bijbelvertaling 2004)
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door
luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
32 Dan zullen alle volken voor hem worden
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken
scheidt;
33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links.
34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en
neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvestng van de wereld voor jullie bestemd is.
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op,
36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en
jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen
naar mij toe.”

37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:
“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te
eten gegeven, of dorstg en u te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed?
39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker
jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan.”
41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn
ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de
duivel en zijn engelen.
42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten,
ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken.
43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op,
ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en
zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij u hongerig gezien of dorstg, als
vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en
hebben wij niet voor u gezorgd?”
45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles
wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet
gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet

gedaan.”
46 Hun staat een eeuwige bestrafng te wachten, de
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

LOFZANG

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

OVERWEGING
ZINGEN 802

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Improvisate slotlied

muziek: Arie Eikelboom

– de kinderen komen terug in de kerkzaal –
SLOTLIED 903: 1, 2, 5
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN

(staande)

MUZIEK: Fuga in D, BWV 850. J.S. Bach
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afoop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje kofe/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Vanmiddag 17-18 uur: Het verlangen naar Italië.
Een liedprogramma van Magdalena Patanakota en Annelies Dieudonné. Goethe laat in een roman het meisje
Mignon terugverlangen naar haar geboorteland Italië.
De componisten Schubert, Schumann, Hugo Wolf,
Tsaikovsky en Liszt hebben voor deze romantsche teksten prachtge muziek gemaakt.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
Di 21 nov, 20 uur: Paulus en wij: een wereld van verschil.
Een tweede avond over Paulus. Dit keer over kernwoorden uit zijn denken! Ook voor wie de eerste avond er
niet bij was. In de Bergkerk. Begeleiding: ds. Martne Nijveld (me.nijveld@ziggo.nl; 779 07 24).
Woe 22 nov, 10-12 uur: Buurtkofe

Za 25 nov, 15 uur: Vrouwencafé in buurt-en-kerkhuis
Bethel. Dit keer over de vraag: ‘Ik zou weleens een
KAARSJE aan willen steken voor ...’
Informate: Margriet den Heijer (070 3606707,
margriet@betheldenhaag.nl of ds. Martne Nijveld).
Zo 26 nov, 10.30 uur: Gedachtenisdienst van Schrif en
Tafel; ds. Axel Wicke.
Wo 13 dec, 18 uur: Gemeentemaaltjd.
Intekenlijst in de hal.
Leven met verschil-gespreksgroepen
In de wijkkrant deden we de oproep om mee te doen
aan een Leven-met-verschil-gesprekgroep. Dit in het
kader van ons jaarthema! In een Leven-met-verschilgroep raken mensen met verschillende leefijden,
maatschappelijke posites, leefsituates, manieren van
wel/niet/soms geloven met elkaar in gesprek. Een
eerste groep is gevormd (o.l.v. Klaas Bruins). Een
tweede groep wordt opgestart (o.l.v. Martne Nijveld).
Zijn er meer belangstellenden, dan starten we graag
een derde groep. Meer info bij Axel Wicke, Sity
Smedinga, Klaas Bruins, Martne Nijveld. Opgave bij
één van hen óf via ikdoemee@levenmetverschil.nl

De centrale Haagse kerstnachtviering zal ook dit jaar
weer op 24 december om 22 uur in de Grote Kerk gehouden worden – onder het moto “Kom binnen, hier zit je
goed!”. Voor deze Kerstnacht hebben wij, het
voorbereidingsteam,

1000 deurkrukken nodig,
waarbij het niet uitmaakt, hoe oud of uit welk
materiaal ze zijn, welke kleur ze hebben of dat ze het
nog doen – en nee, sorry, wij kunnen niet verklappen
waarvoor wij ze precies nodig hebben.
Haagse kerken van de vorige eeuw. De presentate

hierover heef, mede door het artkel hierover in het AD,
enkele reactes opgeroepen van hen die er niet bij konden
zijn of het niet wisten. Daarom komt er nog een
gelegenheid. Laat het me even weten wanneer u er bij wil
zijn. Henk Onderstal, tel. 3258961.

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

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

