bijvoorbeeld Amerikaanse evangelicale christenen én
moslims in het Midden-Oosten – dat het ‘einde der tijden’
nabij is. Wat zit daar achter en wat zijn de gevolgen van deze
manier van denken? Professor Anton Wessels, emeritus
hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de VU en kenner
van jodendom, christendom en islam, schept helderheid in
een verwarrende discussie. Na zijn lezing gesprek met het
publiek.
Woensdag 25 september, 20 uur. Toegang € 5.
Concert Helmi Verhoeven, zang
Recital met gevarieerde liederen van Richard Strauss door
Helmi Verhoeven, sopraan, begeleid door Rolf van den Berg.
Zondag 29 september, 17-18 uur. Toegang vrij, collecte bij de
uitgang.
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).
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).

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
15 september 2019, 17e zondag na Pinksteren in de zomer
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken : Nell de Vries
voorbeden: Govert J. Lakerveld
koster: Marian van Duijvenvoorde
cantate: Musica Poetica o.l.v. Jörn Boysen
Iris Bouwman, sopraan
Aleksan Chobanov, alt
Felipe Gallegos, tenor
João Luís Paixão, bariton

DIENST van SCHRIFT en CANTATE
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Preludium in C gr., BWV 547,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

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

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
ZINGEN: Lied 207
‘De trouw en goedheid van de Heer’
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 (staande)
‘Van ganser harte loof ik Hem’

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

INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK:
Figurirter Choral 'Christus der ist mein Leben' –
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
SLOTLIED: Lied 760 (staande)
‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’
ZENDING en ZEGEN

EERSTE LEZING: Efeziers 3: 13-21 (NBV)
13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd
omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van
elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij
vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan
wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en
de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die
alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods
volkomenheid.
20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem
komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle
generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

ZINGEN Lied 848
‘Al wat een mens te kennen zoekt‘
TWEEDE LEZING Lucas 7:11-16 (NBV)
11Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn
leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12Toen hij
de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten
gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen
vergezelde haar. 13Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden
bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14Hij kwam
dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en
zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en
begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16Allen
werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een
groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn
volk bekommerd!’

ZINGEN Lofzang 339 d
SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING

DE CANTATE

DE GEBEDEN EN GAVEN
VOORBEDEN en STIL GEBED

ONZE VADER
MEDEDELINGEN

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

DE AGENDA
Woensdag 18 september, 10-12 uur, Buurtkoffie.
Zondag 22 september 10.30 uur, kerkdienst in de
Houtrustkerk (Oecumenisch Beraad Duinoord). Geen
dienst in de Maranathakerk.
Zondag 29 september 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Carola Dahmen, Oostzaan.
Lezing: Marleen van Loenen over de speurtocht naar
nieuwe medicijnen
Biomedisch onderzoeker dr. Marleen van Loenen werkt voor
een bedrijf, Gadeta, dat zich toelegt op immunotherapie
voor kanker: de ontwikkeling van levende geneesmiddelen,
gebaseerd op manipulatie van eigen afweercellen van de
patiënt. Ze is er verantwoordelijk voor dat ontwikkelde
geneesmiddelen effectief én veilig zijn. Maar hoe wordt een
geneesmiddel nu eigenlijk ontwikkeld? En wie bepaalt dat
het goed genoeg is om door artsen voorgeschreven te
worden? Marleen geeft deze middag een algemeen overzicht
hoe vanuit het eerste laboratoriumonderzoek een medicijn
ontwikkeld wordt en welke partijen en kosten een rol spelen.
Woensdag 18 september, 14.30-16.30 uur.
Toegang gratis.

(tekst op bijlage)

CANTATE BWV 95 ‘Christus, der ist mein Leben’,
Johann Sebastian Bach

diaken:
allen:

SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

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

Apocalyps – een woord dat onrust geeft
Denken over een apocalytische ‘eindtijd’ is van alle tijden.
Ook nu beweren wereldwijd religieuze en politieke leiders –

