DE AGENDA
Vanmiddag 17-18 uur Klassiek concert.
Helmi Verhoeven zingt romantische liederen van Richard
Strauss. Ze wordt begeleid door Rolf van den Berg, piano.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Woensdag 2 oktober 10-12 uur Muzikale buurtkoffie.
Trio JWR op piano, gitaar en bas. Blues, contry en
westernliedjes en Nederlandse toppers. Entree en koffie
gratis; collecte.
Zondag 6 oktober 10.30 uur Startzondag.
We vieren vanochtend als Den Haag-West onze
startzondag, dit jaar voorbereid door de werkgroep ‘Anders
Vieren’. Deze gezamenlijke dienst (in de Maranathakerk)
cirkelt rond thema’s als elkaar leren kennen, beter leren
kennen, anders leren kennen, uit onze hokjes komen en
ontdekken dat je meer deelt dan je denkt!
Dat zal vorm krijgen in spel, gesprek, lezing en meditatie,
bidden en zingen. Na de dienst is er koffie en thee, met iets
lekkers erbij en iets verrassends, en aan de flyertafels kunt
u zich nader verdiepen in de activiteiten van dit seizoen.
Mede namens de werkgroep ‘Anders Vieren’, Martine
Nijveld en Axel Wicke
Wie bakt?
Voor de taart bij de koffie op zondag 6 oktober (zie
hierboven) zoeken we nog bakkers. Wie bakt een taart,
cake of wat dan ook?
Meld u/je aan bij: Carolien Gijsbers, cfm.gijsbers@planet.nl
Dinsdag 8 oktober 16.45-17.45 uur Groene theologie.
Journalist en theoloog Trees van Montfoort spreekt in de
Bosbeskapel over ‘De christelijke religie en de ecologische
crisis’. Zij schreef hierover het boeiende boek Groene
Theologie, waarin zij als stelling poneert dat we in ons
christelijke denken de mens te centraal stellen. Volgens
haar gaat het om Gods relatie met de hele aarde en niet
alleen om mensen.
Waar: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag.
Deelname is gratis. Graag wel aanmelden:
willem.jansen@iofc.nl
Dinsdag 8 oktober 20 uur (Bergkerk) Wijzer worden.
Gespreksavonden bij het bijbelboek Prediker.
In dit najaar bied ik gespreksavonden aan bij het bijbelboek
Prediker, waar ik in de zomer een kleine prekenserie over
gehouden heb. We lezen telkens een gedeelte uit Prediker.
Daarnaast horen we wijsheid van mensen van nu (bijv. een
fragment uit een gesprek/interview). Met elkaar praten we
erop door – op zoek naar onze eigen wijsheid.
Meer info of opgeven? Mail of bel: me.nijveld@ziggo.nl of
(070) 779 07 24 // 06 16 73 37 42 Martine Nijveld
Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.
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

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
e

29 september 2019, 16 zondag na Pinksteren in de zomer
voorganger: ds. Carola Dahmen, Oostzaan
organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Nell de Vries
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Improvisatie over Psalm 6, Jan Bonefaas (1926-2004).
(Dit is ook de melodie van het slotlied.)

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 146: 1, 3, 4, 5
‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
KYRIE
voorganger: .......... zo bidden 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 713 (staande)
‘Wij moeten Gode zingen’

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.
Amen.
MOMENT MET DE KINDEREN
De kinderen gaan met het LICHT naar de
nevendienst
SCHRIFTLEZING: 1 Samuel 21: 2-7 (NBV)
2David begaf zich naar Nob, naar de priester
Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en
vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand
bij u?’ 3‘Orders van de koning,’ antwoordde David.
‘De koning heeft me belast met een opdracht
waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen
wachten op me op een afgesproken plek. 4Maar nu
ter zake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf
broden, of wat u anders in huis hebt.’ 5‘Gewoon
brood heb ik niet,’ antwoordde de priester. ‘Ik kan u
wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen
geen omgang met een vrouw hebben gehad.’ 6‘Wij
hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons
genomen om ons van de omgang met vrouwen te
onthouden,’ antwoordde David. ‘Altijd als ik er met
mijn mannen op uit trek zijn wij en alles wat we bij
ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone
onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker
gewijd.’ 7Daarop gaf de priester hem gewijd brood,
want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit
het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt
ververst.

hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt er een
wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier
naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van
jullie naar ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke
man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis
van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog vijf broers.
Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik
in dit oord van martelingen terechtkomen.”
29Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten:
laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man zei:
“Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden
naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.”
31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de
profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten
overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’
ZINGEN Lofzang 339d
SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
ZINGEN LIED 718
‘God, die leven hebt gegeven’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK Gnossienne no. 2 - Erik Satie (1866-1925)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

ONZE VADER

ZINGEN Lied 992
‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

ZINGEN SLOTLIED 1009
‘O lieve Heer,geef vrede’

SCHRIFTLEZING Lucas 16: 19-31 (NBV)
19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te
kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die
dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een bedelaar die
Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis,
overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te
vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke
man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die
zijn zweren likten. 22Op zekere dag stierf de
bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen
om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf
en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar
hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in
de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij
riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en
stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van
zijn vinger in water dompelen om mijn tong te
verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar
Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het
goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl
Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij

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.

