DE AGENDA
Na de dienst: in de hal/gemeentezaal zijn loten te koop
voor de bazaar in het najaar. Loten kosten € 2, een boekje
van vijf stuks kost € 10.
Woensdag 31 juli, 10-12 uur: Koffieochtend, tuinzaal.
Zondag 4 augustus, 10.30 uur. Gemeenschappelijke dienst,
voorganger Sity Smedinga, kerkelijk werker
ouderenpastoraat.
Zondag 11 augustus, 10.30 uur. Dienst van Schrift en Tafel,
voorganger ds. Martine Nijveld.
Woensdag 7 augustus, 10-12 uur: Muzikale buurtkoffie.
Miriam van Es, zang, met pianist/begeleider Jaap de Wit
brengen een gevarieerd programma van lichtklassieke en
populaire melodieën. Toegang vrij.
Zondag 25 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst in de vorm van
een zomerse zangdienst, met oudere en geliefde liederen.
Vakantie pastores
Ds. Martine Nijveld is nu met vakantie. Ze is terug op 5
augustus.
Sity Smedinga, kerkelijk werker ouderenpastoraat, is
bereikbaar.
Ds. Axel Wicke heeft vakantie van 3 tot 25 augustus.
Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.
Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder ‘Erediensten’.
Op de balie liggen nog gedrukte exemplaren van de preek
van ds. Axel Wicke, gehouden in de jubileumdienst ’70 jaar
Maranathakerk’ met Pinksteren.

Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw
interesse op een andere manier tonen? De
ambtsdragers van vanochtend staan u bij de koffie
graag te woord.

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
28 juli 2019, 7e zondag na Pinksteren in de zomer
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Henk Teutscher
diaken en voorbeden: Jan Kouwenberg
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
'Ich ruf zu dir', BWV 639, Johann Sebastian Bach
(1685-28 juli 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: Lied 217
‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
KYRIE
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
GLORIA
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN
WELBEHAGEN
ZINGEN LOFLIED: Psalm 111: 1, 2, 6 (staande)
‘Van ganser harte loof ik Hem’

DE SCHRIFT
BIJ HET BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6)
in samenspraak:

De HEER doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij
ons genadig, de HEER verheffe Zijn aangezicht over
ons en geve ons vrede. Amen.

je worden opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt
vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader
onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een
vis een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de
heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

EERSTE LEZING: Genesis 18:20-33 (NBV)

ZINGEN Lofzang 339 d

Voorganger:

De HEER zegene ons en behoede ons.
Allen:

20Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen
Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21Ik zal
ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben
afgeroepen. Dat wil ik weten.’
22Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham
bij de HEER bleef staan. 23Abraham ging dichter naar hem toe en
vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het
leven benemen? 24Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen
zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad
vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners?
25Zoiets 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?’ 26De HEER
antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik
omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27Hierop zei
Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te
spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28stel dat er aan die vijftig
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 vijfenveertig aantref.’ 29Opnieuw sprak
Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het
niet doen omwille van die veertig.’ 30Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het
er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’
31Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel
dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten
omwille van die twintig.’ 32Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad
wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel
dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille
van die tien.’
33Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij
weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.

SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
ZINGEN Lied 722
‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK:
Fuga in g kl., BWV 542b, J. S. Bach
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

.... zo bidden wij:
Heer, hoor ons gebed

ONZE VADER
SLOTLIED: Lied 119 a (staande)
‘Uw woord omvat mijn leven’
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

ZINGEN Lied 369 b
‘Onze Vader in de hemel‘
TWEEDE LEZING Lucas 11:1-13 (NBV)
111Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd
had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden,
zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen
hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
5Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend
heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:
“Wil je mij drie broden lenen, 6want een vriend van me is na een
reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7En
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet
opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet
opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel
opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en
hem alles geven wat hij nodig heeft. 9Daarom zeg ik jullie: vraag en
er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de gemeentezaal
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

