ZENDING en ZEGEN

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
27 oktober 2019, 20e zondag na Pinksteren in de herfst

SLOTMUZIEK
Praeludium in b, Wohltemperiertes Klavier,
BWV 867, J. S. Bach.
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar in de
gemeentezaal te ontmoeten bij koffie/ thee/limonade.

DE AGENDA
Vanmiddag, 17-18 uur. Klassiek concert door Thomas
Patijn, viool en Marc van Delft, piano. Toegang vrij, collecte
bij de uitgang.
Woensdag 30 oktober, 10-12 uur. Buurtkoffie, tuinzaal.
Gratis.
Zondag 3 november, 10 uur. Gemeenschappelijke dienst in
de Bergkerk, ds. Axel Wicke. Geen dienst in de
Maranathakerk.
Zondag 10 november, 10.30 uur. Ds. Martine Nijveld.
Wijzer worden
De volgende gespreksavond bij het bijbelboek Prediker is
op dinsdag 5 november. We bespreken dan Prediker 7.
Daarnaast horen we wijsheid van nu (een fragment uit
een gesprek/interview). Met elkaar praten we erop door
– op zoek naar onze eigen wijsheid. De avond is in de
Bergkerk (Daal en Bergselaan 50 A) en start om 20.00
uur. Meedoen? Mail of bel: me.nijveld@ziggo.nl of 070
779 07 24 // 06 16 73 37 42. Ds. Martine Nijveld
Woensdag 13 november, 18 uur. Gemeentemaaltijd.
Intekenlijst in de hal. Of bel: (070) 355 73 56.
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 van de Maranathakerk of uw interesse op
een andere manier tonen? De ambtsdragers van
vanochtend staan u bij de koffie graag te woord.
Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);

Actuele informatie: maranathaPkerkdenhaag.nl

voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jan Kouwenberg
koster: Marian van Duijvenvoorde
Vanwege de herfstvakantie is er geen kindernevendienst. Maar
natuurlijk zijn we blij als er kinderen in de kerk zijn. Zij kunnen aan
de slag met een vakantiewerkblad.
Bij deze dienst
In de zomer heb ik drie keer gepreekt rond Prediker en vervolgens
een serie gespreksavonden opgestart bij dit bijbelboek. Op
8 oktober bespraken we Prediker 4 met elkaar. Die lezing staat
ook vandaag centraal.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Praeludium in fis, Wohltemperiertes Klavier,
BWV 883, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Zoekend zijn wij
naar wat bemoedigt en inspireert,
naar wat sterk maakt en blij.
allen: DAT WIJ TROOST VINDEN,
GENOEG OM TE DELEN;
DAT WIJ WARMTE VINDEN,
NIET VOOR ONSZELF ALLEEN.
DOE ONS OPSTAAN EN LEVEN!
ZINGEN Psalm 84: 1, 6
‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger: .......... 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

13

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.

Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen
14
mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus
antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over
15
jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor
iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af
van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed
16
heeft.’ En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het
17
landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom
vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om
18
mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal
doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al
19
mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen
mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor
20
vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei
tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt
21
opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt
voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

INLEIDING OP DE LEZINGEN

ZINGEN LOFZANG: 339d

LEZING Prediker 4: 1-12 (Amsterdamse vertaling)

PREEK

ZINGEN LOFLIED 304 (staande)
‘Zing van de Vader die in den beginne’

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

1 En weer zag ik alle verdrukking
die aangericht wordt onder de zon,
en zie: de tranen van de verdrukten
- en voor hen was er geen trooster –
en kracht uit de hand van wie hen verdrukken
- en voor hen was er geen trooster.
2 Ik prijs de gestorvenen gelukkig,
omdat ze reeds gestorven zijn,
meer dan de levenden,
die nog leven.
3 En beter af dan die twee
is wie er nog niet is,
die niet het kwade werk gezien heeft
dat verricht wordt onder de zon.
4 Ik heb alle gezwoeg en alle voorspoed
van het werk gezien:
afgunst van eenieder op zijn naaste is het!
Ook dit is vluchtigheid en najagen van wind.
5 De dwaas houdt zijn handen over elkaar
en verteert zijn lichaam.
6 Beter een hand vol rust
dan twee handen vol gezwoeg en najagen van wind.
7 En weer zag ik vluchtigheid onder de zon:
8 is er een eenling – én zonder tweede
én zonder zoon, óók zonder broer:
en aan al zijn gezwoeg komt geen einde,
ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom…
‘Voor wie zwoeg ik
en laat ik het mijn ziel aan goeds ontbreken?’
Ook dit is vluchtigheid en een kwade bezigheid.
9 Beter twee dan één
omdat ze een goed loon hebben bij hun gezwoeg,
10 want als zij vallen,
helpt de één zijn metgezel opstaan;
als de eenling valt,
dan is er geen tweede om die te doen opstaan.
11 Ook: als twee zich neerleggen,
dan hebben beiden het warm,
maar een eenling:
hoe wordt die warm?
12 En als als iemand de eenling overvalt –
de twee zullen tegenover hem standhouden,
het drievoudig snoer
zal niet snel gebroken worden.

ZINGEN LIED 720 (lied bij Prediker)
‘Alleen te leven om te zwoegen’
LEZING Lucas 12: 13-21 (Nieuwe Bijbelvertaling)

ZINGEN LIED 849
‘Zoek de wegen van de wijsheid’

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

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

ONZE VADER
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;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

ZINGEN SLOTLIED 993 (staande)
‘Samen op de aarde’

