en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.

WOORDEN BIJ BROOD EN BEKER - afgesloten met:
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is
genoeg voor allen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
MUZIEK Improvisatie
DANKGEBED
ZINGEN SLOTLIED 154 b: 1, 6, 8, 10 (staande)
‘Heel de schepping, prijs de Heer’
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

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

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
11 augustus 2019, 9e zondag na Pinksteren zomertijd
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
koster: Tim de Gelder
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Jorina van Bergen
Prediker in de zomer
De zomertijd is een mooie tijd om eens een ander bijbelboek te
lezen. Ik laat me deze zomer graag inspireren door Prediker, een
boek waarin allerhande levensvragen voorbij komen: rond werk
en geluk, genieten en alleen zijn, de zin van het leven, omgaan
met de tijd, ouder worden.
We beginnen met Prediker 1. Ik ga volgende week verder met
Prediker 3 (in de Bergkerk). En op zondag 1 september, bij de
gezamenlijke dienst in de Bergkerk, zal hoofdstuk 11/12 klinken.
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 ook deze
zomer onder onze aandacht brengt.

DIENST van SCHRIFT & TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
MUZIEK
Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 647 –
Johann Sebastian Bach(1685-1750) (melodie LB 653)

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 95: 1, 2
‘Steek nu voor God de loftrompet’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
ZINGEN Lied 299 g ‘Kyrie en Gloria’
(Bij ‘Gij in uw licht’ staan we op. Zo zingen we het Gloria
staande, afwisselend door voorzangers en allen.)

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.
Amen.
INLEIDING OP DE LEZINGEN

diaken:
allen:

DE TAFEL
NODIGING

en Alex van Heusden)

TAFELGEBED:
Voorganger:
Allen:

ZINGEN LIED 653: 1, 2
‘U kennen, uit en tot U leven’

Voorganger:

LEZING: Lukas 12: 32-34 (vertaling van Huub Oosterhuis

LEZING: Prediker 1:1-11 (NBV 2004)
1

1 Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en
koning in Jeruzalem.
2
Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
3
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft
verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
4
Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
5
De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.
6
De wind waait naar het zuiden,
dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait,
en al draaiend waait de wind weer terug.
7
Alle rivieren stromen naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.
De rivieren keren om,
ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen,
en beginnen weer opnieuw te stromen.
8
Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust,
zijn oren horen, en ze blijven horen.
9
Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.
10
Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is
geweest.
11
De vroegere generaties zijn vergeten,
en ook de komende zullen weer worden vergeten.

ZINGEN LIED 720, lied bij Prediker
‘Alleen te leven om te zwoegen’
PREEK
ZINGEN LIED 390
‘Het brood in de aarde gevonden’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK
The Madness of Morion! - Karl Jenkins (geb. 1944)
VOORBEDEN en STIL GEBED

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

Laat ons dankzeggen de Ene!
Want voor eeuwig is
Gods vriendschap!

Gezegend zijt Gij,
Schepper van hemel en aarde,
om uw goedheid die was en altijd weer zal zijn.
Generaties gaan en generaties komen,
wij danken U om uw trouw.
Met allen die uw Naam hooghouden
in tijden van lief en leed, van oorlog en vrede,
van hoogte en diepte, van lucht en leegte,
in leven en sterven, met allen van toen
en allen van nu zingen wij U toe:

ZINGEN Lied 404 g (allen)
Voorganger:
Gezegend zijt Gij,
om Jezus van Nazaret,
die ons heeft gezegd wat leven is:
vrijgevig zijn en vol erbarmen,
niet bang zijn, een schat in de hemel,
niets kan haar schaden, een koninkrijk van vrede.
Brood brak hij, de wijn ging rond,
brood van genade en beker van hoop,
brood van vergeving, beker van nieuw begin.
Doe ons opstaan, leven in zijn Geest,
elkander nabij, de ander als jij.
Van U is de toekomst,
kome wat komt.
Amen.

VREDEGROET
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Vrede zij met u allen!
Vrede ook met u!
Wensen wij elkaar
de vrede van Christus…
Als gemeenteleden brengen wij elkaar de
vredegroet.
ONZE VADER (hand in hand/staande):
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

DE AGENDA
Na de dienst: in de hal/gemeentezaal zijn loten te koop
voor de bazaar in het najaar (6 en 7 september). Loten
kosten € 2 per stuk, een boekje van vijf stuks kost € 10.
Woensdag 14 augustus, 10-12 uur: Buurtkoffie, tuinzaal.
Zondag 18 augustus 10.30 uur kerkdienst,
ds. IJjo Akkerman.
Zaterdag 24 en 31 augustus 10-12 uur Inleveren
goederen voor de bazaar.
Zondag 25 augustus, Maranathakerk 10.30 uur.
Kerkdienst in de vorm van een zomerse zangdienst, met
oudere en geliefde liederen.
Vakantie pastores
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’.
Wijzer worden – gespreksavonden bij Prediker
Als vervolg op de drie diensten over Prediker bied ik vier
avonden over dit bijbelboek aan.
Elke avond lezen we een passage uit dit bijbelboek.
Daarnaast horen we over de genoemde thema’s wijsheid
van mensen van nu. We luisteren naar een stukje uit een
gesprek/interview met een hedendaags denker/filosofe.
Of we bekijken een tv-fragment. Het lijkt mij inspirerend
om wijsheid van toen en van nu naast elkaar te zetten en
vervolgens samen door te praten over die levensvragen en onze eigen wijsheid te zoeken.
Want wie wil er nou niet wijzer worden?!
Voor wie: voor alle zoekers naar wijsheid.
Wanneer: op vier dinsdagavonden: 10 september, 8
oktober, 5 november, 3 december
Waar: Bergkerk, zaal 1 (ingang benedenzalen), Daal en
Bergselaan 50A
Tijd: 20.00 -22.00 uur
Begeleiding: ds. Martine Nijveld
Opgeven (graag!) bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07
24 // 06 16 733 742
Natuurlijk hoop ik dat deelnemers alle avonden
meedoen, maar ook iedereen die één, twee of drie keer
aan kan sluiten, is van harte welkom.

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk 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.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

