AGENDA
Wijzer worden, gespreksavonden bij het bijbelboek
Prediker
Op dinsdag a.s., 8 oktober, is de tweede avond in een
reeks van vier avonden over het bijbelboek Prediker in
gesprek met wijsheid van mensen van nu.
Welkom (ook wie er de eerste avond niet bij was): in de
Bergkerk om 20.00 uur.
Opgeven (graag!) bij Martine Nijveld,
me.nijveld@ziggo.nl of (070) 77 907 24 // 06 16 73 37
42.
Woensdag 9 oktober 10-12 uur Maranathakerk,
Buurtkoffie.
Woensdag 9 oktober,18 uur Maranathakerk
Gemeentemaaltijd, intekenlijst in de hal.
Vrijdag 11 oktober 15 uur Bethel, Verhalencafé.
Vrijdag 11 oktober 19.30 uur Bethel, film The Usual
Suspects.
Zaterdag 12 oktober 12 uur Bergkerk, Open huis met
muziek en iconen.
Kerkdiensten zondag 13 oktober
10 uur Bergkerk ds. Axel Wicke.
10.30 uur Maranathakerk ds. IJjo Akkerman,
Schrift & Tafel.
Zondag 13 oktober 14 uur Bergkerk concert Warner
Fokkens.
Woensdag 16 oktober 14.30 uur Maranathakerk lezing
ds. Axel Wicke over de val van de Muur.
Woensdag 23 oktober 20 uur Maranathakerk,
voordracht dr. Judith Schuyf, historicus en archeoloog,
over ‘heidense heiligdommen’, rituele overblijfselen in
Nederland uit de voor-christelijke tijd. Toegang € 5.
Vakantie pastores
Ds. Martine Nijveld: afwezig van 14 tot 20 oktober.
Sity Smedinga: afwezig tot 13 oktober.
Ds. Axel Wicke: afwezig van 20 tot 27 oktober.
Mededeling ‘Meeleven met elkaar’: Lout Riel is
afgelopen maandag weer thuisgekomen na zijn verblijf
in Eykenburg.

Protestantse wijkgemeente
Den Haag-West
(Door-)startzondag, op zondag 6 oktober 2019
in de Maranathakerk

‘Kennen wij elkaar ergens van?’
De dienst is voorbereid door de
werkgroep ‘Anders Vieren’
Algehele leiding en meditatie: ds. Martine Nijveld
Voorbede: ds. Axel Wicke
Organist: Bert van Stam
Diaken en muziek: Jorina van Bergen
Kindernevendienst: Cécile de Munnik en Annelies Rijke
Ouderling: Henk Teutscher
Lector: Jan Kouwenberg
Fotograaf: Gamy Benjamins
Koster: Marian van Duijvenvoorde
Met dank aan alle gespreksleiders en taartenbakkers

Vandaag vieren we rond het thema ‘Kennen wij
elkaar ergens van?’ Dat doen we met spel en
gesprek. We luisteren en we delen, we bidden en we
zingen – én we gaan samen op de foto!
De kinderen hebben edurende een deel van de
dienst een eigen programma, verder doen ze
gewoon met alle anderen mee.
Na de dienst is er koffie en thee met ontmoeting en
iets lekkers.
Er staan vandaag diverse flyertafels in de kerk. U
vindt er informatie over wat er is te doen dit seizoen.
Ook is er een tafel van onze werkgroep Groene Kerk.
Zij wil u enthousiast maken voor een tuinplan.
In de gemeentezaal moet u zeker het filmpje gaan
zien: ‘All that we share!’, dat ons tot deze dienst
heeft geïnspireerd.
Bij binnenkomst hebt u een gekleurd kaartje
gekregen. Dit hebt u nodig bij de gespreksronde en
ook later in de dienst: bij de voorbeden. Bewaar het
dus goed.

DIENST van de SCHRIFT

Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.

IN STILTE komen we de kerk binnen

Kerkdiensten zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren
op Kerkomroep.nl of via de app Kerkomroep (voor iOS en
Android).

WELKOM
INLEIDING OP HET THEMA VAN DE DIENST
CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Dialogue à deux Chœurs - Thurlow Weed (* 1966)

48

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui.

Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals
jullie hemelse Vader volmaakt is.

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

KORTE MEDITATIE

DREMPELGEBED
ouderling: Gij die ons kent,
en onze diepten peilt.
Naar U gaat ons verlangen uit.
allen:
DRAAG ONS
OP DE VLEUGELS VAN UW VREDE
ouderling: Ga ons voor
met de vonken van uw licht.
allen:
BOUW ONS TOT EEN HECHTE STAD
VAN LIEFDE EN RECHT
ZINGEN LIED 288 (muziek: Jorina)
‘Goedemorgen, welkom allemaal’
SPEL: ALLES WAT WE DELEN
We spelen een spel en iedereen kan meedoen
ZINGEN Lied 975: 1, 2, 3
‘Jezus roept hier mensen samen’
GESPREKSRONDE
Alle kerkgangers hebben een kleurkaartje gekregen.
Mensen met dezelfde kleur vormen een groepje en
gaan in gesprek: om elkaar anders/beter te leren
kennen. Alle groepjes zoeken een plek in kerk, hal of
gemeentezaal.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst in de
tuinzaal.
ZINGEND TERUG NAAR DE KERK
We gaan zingend terug naar de kerkzaal, met Jorina
als ‘muzikale rattenvanger’.
Ubi Caritas (lied 568a)

ZINGEN LIED 686
‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Muziek: Improvisatie over St. Columba (melodie van
slotlied, Lb. 1014)
De kinderen komen terug in de kerk
VOORBEDEN
We schrijven onze voorbeden op de kleurenkaartjes.
Acclamatie bij de voorbeden, die we een paar keer
zingen:

‘Wij bidden tot U en roepen uw Naam’
SAMEN bidden we het ONZE VADER, ieder op de
eigen wijze.
AFSLUITENDE WOORDEN
ZINGEN SLOTLIED 1014 (staande)
‘Geef vrede door van hand tot hand’
ZEGEN (uit Tussentijds, lied 116):
Voorgangers:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe haar aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Allen: Zegen ons en behoed ons

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God

WE GAAN MET ONS ALLEN OP DE FOTO

LEZING: Matteüs 5: 38-48

UITGANGSCOLLECTE
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Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor
39
een oog en een tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te
verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de
40
rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als
iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je
41
wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als
iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan
42
twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je
niet af van wie geld van je wil lenen.
43
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je
44
naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb je
45
vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn
jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn
zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
46
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een
verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars
47
niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters
vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan?

EN DAN IS ER KOFFIE, THEE, LIMONADE,
TAART/CAKE, GEZELLIGHEID, ONTMOETING én
FILM. En vergeet niet te struinen langs de tafels
met informatie, flyers, plannen.

