DE AGENDA
Woensdag 23 oktober 10-12 uur Koffieochtend,
tuinzaal.
Woensdag 23 oktober, 20 uur: Speurtocht naar
‘heidense heiligdommen’.
Dr. Judith Schuyf is historicus en archeoloog. Haar
specialisme is het speuren naar ‘stille getuigen van
een heidens verleden in Nederland’. Ze kent bijna
alle oude heilige bomen, bronnen, stenen en heuvels,
waarvan sommige nog steeds zichtbaar zijn: in het
landschap, op straat en zelfs in kerken. Onlangs
publiceerde zij over deze ‘zichtbare sporen van een
verloren verleden’, ‘Heidense heiligdommen’.
Toegang 5 euro.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
20 oktober 2019, 19e na Pinksteren in de herfst

voorganger: ds. Olivier Elseman
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken: Nell de Vries
koster: Marian van Duijvenvoorde
In de herfstvakantie is er geen kindernevendienst.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen

Donderdag 24 oktober , 20 uur: Samen gedichten
lezen.
Op de vierde donderdag van de maand bent u
welkom om samen gedichten te lezen. Poëzie kan
woorden geven aan vreugde en verdriet, aan
verlangen en zorgen, aan onze kleine en grote vragen.
En zo nodigt gedichten lezen ook altijd uit tot
gesprek. De eerstvolgende keer is op donderdag 24
oktober om 20.00 uur in de huiskamer van Bethel
(Thomas Schwenckestraat 28).
Opgeven (graag!) bij: Martine Nijveld,
me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24.
NB: Nóg leuker is het om vóór het gedichten lezen
aan te sluiten bij de maaltijd in Bethel. Er kan
vegetarisch gegeten worden van 18.00 -19.30 uur,
voor 5 euro. Hiervoor apart opgeven: bij
maaltijden@betheldenhaag.nl of 070 318 16 56.
Vrijdag 25 oktober, 15-17 uur. ‘2000 jaar Arie’. Vrolijk
symposium met muziek en speeches ter gelegenheid
van de voltooiing van de zestiendelige boekenreeks
over de historie van het kerklied door dr. Arie
Eikelboom, voormalig cantor-organist van de
Maranathakerk. Inloop vanaf 14.15 uur, drankje na
afloop. Toegang gratis.
Zondag 27 oktober, 10.30 uur. Kerkdienst, ds.
Martine Nijveld. NB: begin wintertijd, de klok een uur
terug zetten.
Zondag 27 oktober, 17-18 uur. Klassiek concert door
Thomas Patijn, viool en Marc van Delft, piano.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Vakantie pastores
Ds. Axel Wicke: afwezig van 20 tot 27 oktober.
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.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Chaconne over 'Culross' (melodie LB 848, ‘Al wat een
mens te kennen zoekt’) – Bert van Stam

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 van de zondag 130: 3, 4
‘Ik heb mijn hoop gevestigd’
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: 1, 3, 5 (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.
SCHRIFTLEZING: Micha 6: 1-8 (NBV)
Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
4Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
5Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en
Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden
rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb
misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
ZINGEN Psalm 146: 1, 4, 5
‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
EVANGELIELEZING Lucas 18: 1-8 (NBV)
Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om
altijd te bidden en niet op te geven: 2‘Er was eens
een rechter in een stad die geen ontzag had voor God
en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3Er
woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer
naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in
het geschil met mijn tegenstander.” 4Maar lange tijd
wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf:
Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij
niets aan de mensen gelegen liggen, 5toch zal ik die
weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt.

Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze
me nog aan.’ 6Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat
deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7Zal
God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn
uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of
laat hij hen wachten? 8Ik zeg jullie dat hij hun spoedig
recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt,
zal hij dan geloof vinden op aarde?’
ZINGEN Lofzang 339d
SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
ZINGEN LIED 995
‘O Vader, trek het lot U aan’
BIJ WIJZE VAN CREDO Niet waar – wel waar
ZINGEN Lied 848
‘Al wat een mens te kennen zoekt’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK Improvisatie
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

ONZE VADER

ZINGEN SLOTLIED 362
‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’
ZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK
Tokkata over Psalm 150 – Arie Eikelboom (1948)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

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

