DE AGENDA
Na de dienst: in de hal/gemeentezaal zijn loten te koop
voor de bazaar in het najaar. Loten kosten € 2 per stuk,
een boekje van vijf stuks kost € 10.
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 11 augustus Bergkerk: 10 uur, kerkdienst, ds.
Olivier Elseman.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
DEN HAAG-WEST
MARANATHAKERK , 4 augustus 2019
8e zondag na Pinksteren in de zomer
voorganger: Sity Smedinga, kerkelijk werker
ouderenpastoraat
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Erika van Gemerden
diaken en voorbeden: Nell de Vries
koster: Tim de Gelder

Zondag 11 augustus Maranathakerk: 10.30 uur. Dienst van
Schrift en Tafel, voorganger ds. Martine Nijveld.
Zondag 25 augustus, Maranathakerk 10.30 uur. Kerkdienst
in de vorm van een zomerse zangdienst, met oudere en
geliefde liederen.
Vakantie pastores
Ds. Martine Nijveld is op 5 augustus terug van vakantie.
Ds. Axel Wicke heeft vakantie van 3 tot 25 augustus.
Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.
Kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op
Kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep (voor iOS en
Android).
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.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Preludium en fuga, Samuel Long (18e eeuw)

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 756: 1-5
‘Laat komen, Heer, uw rijk’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
KYRIE Lied 301k ‘Kyre eleison’
WOORDEN VAN HOOP
ZINGEN LOFLIED Lied 657 (staande)
‘Zolang wij ademhalen’

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

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:

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

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

EERSTE LEZING: Prediker 2: 1-16 (NBV)
1Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van
het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook
dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen
mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde
toe? 3Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de
wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik
in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon
ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel
aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.

doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik
al mijn graan en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen
mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg
voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.
20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je
leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de
schatten die je hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand
die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

ZINGEN Lofzang 339 d
4Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf
paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5Ik heb tuinen en
parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen
geplant. 6Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met
jonge bomen te bevloeien. 7Ik heb slaven en slavinnen
gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik
bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan
iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. 8Ik heb
goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van
koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen
aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen.
9Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard
dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En
bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook
mijn wijsheid. 10Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze
gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het
gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik
had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg.
11Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens
in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me
opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en
najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
12Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas
en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen met alles
wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? 13Zeker, ik
zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het
licht nuttiger is dan de duisternis. 14Een wijze ziet tenminste
wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik
weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. 15Wat de dwaas
treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf, dus waarvoor ben ik
eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte.
16Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden
vergeten, beiden worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter
dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas.

OVERDENKING
ZINGEN Lied 816
‘Dat wij onszelf gewonnen geven’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK:
Variaties 18, 19 en 22 uit de Goldberg Variaties,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

ONZE VADER
SLOTLIED: Lied 147 C: 1, 7 (staande)
‘Alles wat adem heeft love de Here’
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK
Preludium en Fuga, Maurice Green (1695-1755)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

ZINGEN Lied 718
‘God, die leven hebt gegeven’
TWEEDE LEZING Lucas 12: 13-21 (NBV)
13Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen
mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14Maar
Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar
over jullie aangesteld?’
15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van
hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn
bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’
16En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed
van een rijke man had veel opgebracht, 17en daarom vroeg
hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn
voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal

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

