VIERING VAN DE ZONDAG IN DE
MARANATHAKERK

Op de drempel ZINGEN we (2x): ‘Es ist gut dass du da
bist’(uit de Kirchentagbundel)
Vertaling: Het is goed dat jij, dat u er bent!

zondag 8 september 2019
13 zondag na Pinksteren – zomertijd
e

‘Kirchentagviering’
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Bert van Stam
Ouderling: Henk Teutscher
Diaken: Jan Kouwenberg
‘Met de bijbel op weg’: Joke Kievit
Kindernevendienst: Lizette de Koning
Koster: Marian van Duijvenvoorde

Kirchentagdienst
Met een groep gemeenteleden reisden we in juni naar de
Duitse Protestantse Kirchentag, deze keer in Dortmund. Het
motto luidde: “Was für ein Vertrauen” (Wat een vertrouwen).
Om de thuisblijvers een kleine impressie van dit
inspiratiefestival te geven en mee te laten genieten van onze
belevenissen en natuurlijk om u alvast enthousiast te maken
voor de volgende Kirchentag (Frankfurt 2021), houden we twee
Kirchentagkerkdiensten. In deze diensten klinken bijbelteksten,
die toen centraal stonden. En we zingen liederen uit de
Kirchentagliedbundel. Vandaag de eerste Kirchentagdienst, de
tweede is op zondag 15 september in de Bergkerk met ds. Axel
Wicke.
Na afloop draaien er foto’s in de gemeentezaal en kunt u met
Kirchentaggangers in gesprek (zij zijn te herkennen aan hun
groene kirchentagsjaal).

DIENST van SCHRIFT & TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen

SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
ZINGEN LOFLIED 868: 1,2
‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’

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.

WELKOM en CALENDARIUM
GESPREK met/verhaal voor de kinderen
MUZIEK
Choral Prelude on 'Crimond' (melodie LB 23c) - Alec Rowley
(1892-1958)

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

(daarna gaan ze naar de nevendienst)

LEZING: psalm 23 (de psalm van de Kirchentag 2019)
(uit de Naardense Bijbel)
1 De ENE is mijn herder,
mij zal niets ontbreken;
2 in weiden vol groen vlijt hij mij neer
hij voert mij mee naar wateren van rust;
mijn ziel keert door hem in mij terug,
hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwille van zijn naam!

4 Ook als ik moet gaan
door een dal vol schaduw van dood,kwaad zal ik niet vrezen,
want gij zijt bij mij;
uw staf en uw stok,
die zullen mij vertroosten.
5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel
tegenover mijn benauwers;
gij zult mijn hoofd betten met olie,
mijn beker is overvol!
6 Mij achtervolgen
slechts goedheid en vriendschap,
al de dagen van mijn leven;
terugkeren mag ik in het huis van de ENE
tot in lengte van dagen!

van liefde en vrede en goedheid en recht.
En zo zingen wij met allen ons voorgegaan
en met mensen wereldwijd U toe:
Allen: ‘Du bist heilig’ (uit de Kirchentagbundel)
We zingen het eerst in het Duits, dan in het Nederlands:

KORTE OVERWEGING
ZINGEN LIED 23c
‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
‘MET DE BIJBEL OP WEG’ (met Joke Kievit),
afgesloten met het zingen van/meezingen met:
‘Wees stil en luister,
open de oren van je hart,
daar is de vrede’
(vertaald/uit de Kirchentagbundel)

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN

De kinderen komen terug in de kerk

U bent heilig, maakt ons heel,
bent de volheid, wij een deel,
van het verhaal, waaraan u weeft,
God, wij danken voor uw Geest,
die naar toekomst ons beweegt
en begeestert al wat leeft,
U schenkt uzelf in brood en wijn,
wilt ervaarbaar liefde zijn.
U bent heilig, u bent heilig, u bent heilig,
al wat leeft verlangt naar u.
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja voor u.

NODIGING

(proeve van vertaling: Axel Wicke en Martine Nijveld)

INZAMELING van de GAVEN
Muziek Improvisatie
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

DE TAFEL

TAFELGEBED:
Voorganger:
Allen:

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

Voorganger:
Gezegend zijt Gij, Schepper van hemel en aarde,
Gij onze Herder, Gij onze Hoedster,
in een wereld waar zovelen
zoveel ontbreekt doet U ons zingen
van ‘niets dat ons ontbreken zal’,
laat het zo zijn, laat het waar zijn:
wij zijn op weg naar uw land

Voorganger:
Gezegend ben jij, de Levende,
moeten wij gaan door een duister dal van dood,
jij bent bij me,
je maakt een tafel voor ons klaar,
tafel van verzoening
en tafel van hoop,
brood brak je,
de wijn ging rond,
brood van vertrouwen,
beker van nieuw begin.
Breng ons
naar bloeiende weiden,

dat mijn ziel op adem komt,
dat wij de rechte sporen weer kunnen gaan
achter jou aan.
Allen: ‘Christus, Antlitz Gottes’ (uit de Kirchentagbundel)
(Hertaling van het 'Christe, du Lamm Gottes' / LB270g.)
We zingen het eerst in het Duits, dan in het Nederlands:

en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
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
Drie bewerkingen over 'Christe, du Lamm Gottes'
(melodie LB 270g):
- Canzone (Op. 65/5) - Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
- Drei Vorspiele (Op. 8 No. 3/IV) - Hugo Distler (19081942)
- In Canone alla Duodecima, BWV 619 - Johann Sebastian
Bach (1685-1750)
DANKGEBED
ZINGEN SLOTLIED 905:1, 3, 4 (staande)
‘Wie zich door God alleen laat leiden’

Christus, gelaat Gods,
u die heelt wat ons bezeert,
erbarm u onzer.
Christus, wijsheid Gods,
die omsluit wat ons verscheurt,
erbarm u onzer.
Christus, redder Gods,
die verruimt wat ons benauwt,
geef ons toch uw vrede.
Amen.

ZENDING en ZEGEN
allen zingen:

SLOTMUZIEKPreludium in Bes ('Kleine'), BWV 560 Toegeschreven aan J.S. Bach
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

(proeve van vertaling: Axel Wicke en Martine Nijveld)

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;

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee/limonade in de
gemeentezaal.
Er draait een diavoorstelling met foto’s van de Kirchentag.
En natuurlijk kunt u met reizigers (te herkennen aan hun
groene sjaals) in gesprek: ze zijn er voor!

DE AGENDA
Wijzer worden – gespreksgroep bij Prediker
A.s. dinsdag 10 september is de eerste avond (in een serie van
vier) rond het bijbelboek Prediker - in gesprek met wijsheid van
nu: Bergkerk, zaal 1 (ingang benedenzalen), 20.00 uur.
Opgeven bij: me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24
Samen gedichten lezen in Bethel: over vrede
Op de vierde donderdag van de maand bent u welkom om
samen gedichten te lezen. Op donderdag 26 september lezen

we gedichten over vrede: om 20.00 uur in Bethel. Opgeven bij:
me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24.
NB: Vóór het gedichten lezen kunt u ook (vegetarisch) eten in
Bethel, van 18.00 -19.30 uur, voor 5 euro. Hiervoor apart
opgeven: bij maaltijden@betheldenhaag.nl of (070) 318 16 56.
Kerkdiensten

Zondag 15 september 10.30 uur, dienst met Bachcantate, ds.
Erika van Gemerden. Uitgevoerd wordt ‘Christus, der ist mein
Leben’ (BWV 95). Met het barokorkest Musica Poëtica en
zangers onder leiding van Jörn Boysen. De dirigent geeft om 10
uur een educatieve toelichting.
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.
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’.
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.
Apocalyps – een woord dat onrust geeft
Denken over een apocalytische ‘eindtijd’ is van alle tijden. Ook nu
beweren wereldwijd religieuze en politieke leiders – bijvoorbeeld
Amerikaanse evangelicale christenen én moslims in het MiddenOosten – 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.

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 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

