LIED 807
‘Een mens te zijn op aarde’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN onder MUZIEK
Prelude on 'Nicaea' ('Holy, holy, holy') - P. C. Lutkin
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.

De kinderen komen terug in de kerk.
SLOTLIED 834 (staande)
‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 10 november 2019
1e zondag van de Voleinding
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Jorina van Bergen
voorbeden: Govert Lakerveld
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde
Bij deze dienst
In de afgelopen tijd heb ik vier keer gepreekt uit Prediker.
Sinds september draait er ook een gespreksgroep rond dit
bijbelboek. Op dinsdag 5 november spraken we met elkaar
over het zevende hoofdstuk. Een gedeelte daarvan staat ook in
deze dienst centraal.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Reverie - Peter Christian Lutkin (1858-1931)

DE VOORBEREIDING

ZENDING en ZEGEN
allen zingen:

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Hier zijn we,
gekomen zoals we zijn,
met verdriet en lachen,
met rouw en vreugde,
met vragen en verlorenheid,
met vertrouwen en hoop.
ALLEN: OPEN ONS NAAR U EN NAAR ELKAAR,
EN MAAK MET ONS EEN NIEUW BEGIN.

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

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);

ZINGEN Psalm 103: 1, 5, 8
‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’
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

LOFLIED 985 (staande)
‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’

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.
GESPREK met/verhaal voor de kinderen.
(Daarna gaan ze naar de nevendienst.)

INLEIDING OP DE LEZINGEN
LEZING Prediker 7: 1-12 en 25-29
(Naardense Bijbel, versie 2014)
1 Een goede naam gaat boven goede olie;
de dag van de dood
boven de dag van iemands geboorte.
2 Groter goed is het
om te gaan naar een huis in rouw
dan te gaan naar een huis
waar een feestdronk is;
in het eerste weet je:
dat is het einde van heel de mensheid,en wie leeft geeft dat een plaats in zijn hart.
3 Verdriet hebben is groter goed dan lachen,want door een kwalijk aanschijn
gaat het hart goed.
4 Het hart van wijzen is bij een huis in rouw
en het hart van dwazen
bij een huis in vreugde.
5 Groter goed is het
een berisping van een wijze te horen
dan dat iemand
hoort naar het zingen van dwazen.
6 Want als het geluid van de stookdorens
onder de stookpot,
zo klinkt het lachen van de dwaas;
ook dat is ijlheid,
7 al kan de verdrukking een wijze dol maken,en een geschenk een hart verloren laten gaan.
8 Het uiteindelijke van een bespreking
is groter goed dan z’n begin;
groter goed is
een lange adem boven hoogheid van geest;
9 wees nooit te snel verbijsterd en geërgerd
in je gemoed,want ergernis
rust in de boezem van de dwazen.
10 Zeg niet: wat is er geschied
dat de dagen van vroeger
een groter goed geweest zijn dan die van nu?,
nee, het getuigt niet van wijsheid
als je zoiets vraagt.
11 Wijsheid is net zo goed als een erfdeel,een voordeel voor wie de zon zien.
12 Want in de beschutting van de wijsheid
is het als in de beschutting van geld,-

en het is een voordeel om te weten
dat de wijsheid haar bezitters doet leven.
25 Ik draaide om, ik,
en zette mijn hart erop
om te leren kennen en na te speuren,
en te zoeken: wijsheid en doordachtheid,en om te leren kennen
boosaardigheid, dwaasheid,
domheid en gekte.
26 Ik vond iets, ik, bitterder dan de dood:
een vrouw die een en al vangnet is,
een fuik haar hart en boeien haar handen;
wie goed is
voor het aanschijn van God
zal aan haar ontsnappen,
maar een zondaar raakt in haar verstrikt.
27 Zie, dit heb ik gevonden,
heeft Vergaarder gezegd,het een bij het ander
om iets doordachts te vinden,
28 terwijl mijn ziel nog steeds zoekende is
naar wat ik niet heb gevonden:
van een echt mens
heb ik er een uit duizend gevonden
maar een vrouw kon ik bij die allen
niet vinden.
29 Alleen heb ik, zie toch aan, dit gevonden:
dat God de mensheid réchtuit heeft gemaakt,
maar zij zijn vele bedenksels
gaan zoeken.

LIED 720 (lied bij Prediker)
‘Alleen te leven om te zwoegen’
LEZING Lucas 18: 9-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)
9

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden
en anderen minachten, vertelde hij de volgende
10
gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te
bidden, de een was een farizeeër en de ander een
11
tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij
zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere
mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn,
12
en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal
per week en draag een tiende van al mijn inkomsten
13
af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en
durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats
daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij
14
zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als
iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die
ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd
worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

LOFZANG 339d
PREEK

DE AGENDA
Woensdag 13 november, 18 uur. Gemeentemaaltijd.
Intekenlijst in de hal.
Zondag 17 november, 10.30 uur. Kerkdienst,
ds. Martine Nijveld.
Woensdag 20 november, 14.30-16.30 uur (gratis).
‘Den Haag gezien door kunstenaarsogen’. Presentatie
van het kunstproject ‘Nieuwe Haagse stadsgezichten
rond de Maranathakerk’ naar aanleiding van het 70jarig bestaan van de kerk. Gesprekken met en
voordrachten door de deelnemende schilders.
Workshop Superwaar – dinsdag 26 november
Als consument heb je het niet gemakkelijk in de
supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt
worden: kies je voor lekker, goedkoop, gezond,
milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor de
producent? Wil je meer verantwoorde producten
kopen en een stap verder gaan in keuzes met het oog
op duurzaamheid? Kom dan naar de workshop
'Superwaar'.
Alfred Slomp, schrijver van het gelijknamige boek,
neemt u op een vlotte, interactieve manier mee naar
de wereld van keuzes maken die goed zijn voor dier,
producent, wereld en uzelf!
Plaats: Bethel, Thomas Schwenckestraat 30, 20 uur.
Aanmelding: tot uiterlijk 22 november bij
superwaar@haagsedominicus.nl of (070) 31 81 656 .
Kosten: € 7,50 incl. koffie/thee.
Woensdag 27 november, 20 uur. Jan Rotmans over
het klimaat. Hoogleraar transitiekunde en
klimaatgoeroe Jan Rotmans (Rotterdam) heeft een
duurzame samenleving op het oog waar mens en
natuur beide tot hun recht komen. Voordracht en
gesprek in de Maranathakerk. Een leerzame en
praktische avond in samenwerking met Duurzaam
Den Haag. Toegang € 10.
Wijzer worden
De laatste gespreksavond bij het bijbelboek Prediker is
op dinsdag 3 december. We bespreken dan Prediker
11:7 t/m 12:8. 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
Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

