VIERING VAN DE ZONDAG
IN DE MARANATHAKERK
zondag 19 augustus 2018, 13e na Pinksteren, in de zomer
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
koster: Tim de Gelder
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Nell de Vries-Naaborgh

DIENST van de SCHRIFT
Spreuken
De zomertijd is een mooie tijd om eens een ander
bijbelboek te lezen. Ik koos ervoor om op drie
achtereenvolgende zondagen woorden te laten horen uit
het bijbelboek Spreuken. Vandaag klinken de laatste elf
spreuken uit hoofdstuk 15.
Op zondag 5 augustus (gezamenlijke dienst in de
Maranathakerk) klonken de eerste elf. En op zondag 12
augustus de middelste elf (in de Bergkerk).
Slinger van wijsheid
Bij de beide vorige diensten over Spreuken heb ik aan
mensen gevraagd of ze zelf ook een spreuk hebben, een
tegeltjeswijsheid of een levensmotto. Mocht u er (nog)
één hebben, zou u die dan op een kaartje willen schrijven?
Kaartjes en pennen liggen op een tafel in de Voorhof. Van
alle kaartjes samen wordt een ‘wijsheidsslinger’ gemaakt,
die op de startzondag in de Bergkerk komt te hangen.
Kindernevendienst
Er is op deze zondag geen kindernevendienst.
Maar natuurlijk zijn we blij als er kinderen in de kerk zijn.
Zij kunnen aan de slag met de zomerwerkbladen, die het
blad Kind op Zondag deze zomer onder onze aandacht
brengt.

IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
ORGELMUZIEK Twelve Images: 3. Impetuoso - Albert de
Klerk (1917-1998)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
ouderling:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling:
Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen:
allen:
ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT!
LIED 207

‘De trouw en goedheid van de Heer…’

SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger: .......... zo roepen wij:
Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN
LOFLIED: 146 c, vers 1 en 2
‘Alles wat adem heeft…’

(staande)

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.
LEZING − Spreuken 15: 23-33 (Nwe Bijbelvertaling 2004)
23

Een mens vindt vreugde in een goedgekozen
antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is
dat.
24
De levensweg van een verstandig mens voert omhoog,
hij blijft op verre afstand van de diepte van het
dodenrijk.
25
De HEER verwoest het huis van de hoogmoedigen,
het bezit van weduwen beschermt hij.
26
Kwade gedachten zijn de HEER een gruwel,
vredige woorden zijn zuiver.
27
Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde,
wie steekpenningen haat, zal leven.
28
Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt,
uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil.
29
De HEER is ver verwijderd van de goddelozen,
het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.

30

Een lachend gezicht verblijdt het hart,
een goed bericht verkwikt het lichaam.
31
Wie luistert naar de lessen van het leven
schaart zich onder de wijzen.
32
Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort,
wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.
33
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
LIED 849
‘Zoek de wegen van de wijsheid…’
LEZING − Markus 7: 31-37 (Naardense Bijbel 2014)
31 En weer uitgekomen buiten de gebieden
van Tyrus,
komt hij, over Sidon, aan bij
de zee van Galilea,
midden in de gebieden van Tienstad.
32 Ze brengen hem een dove,
die ook moeilijk spreekt,
en roepen hem erbij,
opdat hij hem de hand zal opleggen.
33 Hij neemt hem uit de schare,
in afzondering,
‘werpt’ zijn vingers in zijn oren,
spuugt en grijpt zijn tong vast;
34 hij kijkt omhoog naar de hemel,
slaakt een zucht, en zegt tot hem: effatha,
dat is: word geopend!
35 En geopend worden ze, zijn oren,
en meteen schiet de band om zijn tong los,
en hij heeft rechtuit gesproken.
36 Hij gebiedt hun aan niemand iets te zeggen;
maar hoe meer hij hun het heeft geboden
des te meer hebben zij het
des te overvloediger gepredikt
37 en in hoogste overvloed
uit het veld geslagen hebben zij gezegd:
‘alles heeft hij welgedaan,
hij doet ook de doven horen
en de sprakelozen spreken!’
LIED 331 (3x) ‘Roep onze namen…’
OVERDENKING
LIED 848
‘Al wat een mens te kennen zoekt…’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
Muziek ‘Improvisatie’
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!
ONZE VADER (NBG ’51)
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 de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
SLOTLIED: 691
(staande)
‘De Geest van God waait als een wind…’
WEGZENDING en ZEGEN
allen: Amen
ORGELMUZIEK ‘Toccata - A. de Klerk’
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de Gemeentezaal.

DE AGENDA
Na afloop van de dienst zijn loten voor de bazaar
verkrijgbaar
Woe 22 aug, 10-12 uur: Buurtkoffie
Za 25 aug, 10-12 uur: inleverdag voor Bazaar
Zo 26 aug, 10.30 uur: Dienst van de Schrift, ds. Sierd
Lamsma
Ma 26 tot Do 30 aug: opbouw Bazaar
Vrijdag 31 augustus 14.00 uur begint
de tweedaagse BAZAAR en snuffelmarkt
in de Maranathakerk. De gezelligste bazaar van Den
Haag! U kunt er terecht voor goede kleding, boeken
(cultuur, kunst, historie, literatuur), brocante, speelgoed,
schilderijen, klein huisraad, keukengerei. Verder kunt u
uw geluk beproeven bij het rad van avontuur. En vergeet
de loterij niet (2 euro per lot): prijzen zijn dinerbonnen
van goede restaurants, met als hoofdprijs een fraaie
stadsfiets, geleverd door Beer fietsen in de
Weimarstraat. Wie even wil
uitrusten, kan op de bazaar terecht voor koffie, taart,
saté, vis en broodjes. De bazaar sluit om 19 uur.
Op zaterdag is de bazaar geopend van 11 tot 15 uur.
Zondag 2 september: STARTZONDAG
Met de gezamenlijke dienst in de Bergkerk op zondag 2
september beginnen we aan het nieuwe seizoen.
We beginnen om 10 (!) uur met koffie en thee: een
informele inloop om elkaar te ontmoeten.
Om 10.30 uur begint de dienst, waarin het nieuwe
jaarthema centraal zal staan. Dat nieuwe jaarthema
luidt: ‘Later is allang begonnen’. Onder deze paraplu
willen we een jaar lang bezig zijn met de vraag
‘Toekomstgericht leven: hoe doe je dat?’
Na de dienst is er opnieuw koffie en thee.
Vrijdag 7 september, 16-17uur:
Mini-symposium ‘Heilige ruimte’, n.a.v. de verklaring tot
gemeentelijk monument van de Maranathakerk.
Spreker: Claartje Kruijff, ‘theoloog des vaderlands’. Met
veel muziek. Inloop 15:15 uur met koffie/thee/taart.

Voor wie iets te lezen zoekt in de zomertijd: Rebible.
In het najaar bieden we als predikanten vier avonden
aan over het boek Rebible van Inez van Oord. Inez van
Oord (1958) is journaliste en bladenmaakster: ze
bedacht onder andere het spirituele maandblad
'Happinez'. De tweede stem in 'Rebible' is die van haar
oudere broer Jos (1948), theoloog, emeritus predikant
en verhalenverteller. Inez gaat in dit boek met haar
broer in gesprek over de betekenis van een vijftiental
bijbelverhalen. Axel Wicke en Martine Nijveld gaan dit
boek graag met u bespreken op 4 donderdagavonden
(13 en 27 september, 11 oktober, 8 november). U kunt
zich bij hen opgeven!
Taste!
In het kader van het jaarthema organiseren we
‘uitstapjes naar plekken waar de toekomst gloort’. Ik ben
nu al benieuwd wie belangstelling heeft voor het eerste
uitstapje op vrijdag 21 september. Dan gaan we op
bezoek bij een pioniersplek van de PKN:
Leefgemeenschap Taste! in Delft. Taste! is een soort
hedendaagse kloostergemeenschap.
We schuiven om 12 uur aan bij hun lunch en gaan met
hen in gesprek. Opgave bij Martine Nijveld,
me.nijveld@ziggo.nl of 779 07 24. Meer info t.z.t. in de
wijkkrant.

