VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 17 november 2019
2e zondag van de Voleinding
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Lieuwe de Jong
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

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 de kinderen met het licht naar de nevendienst)

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Praeludium in E, Wohltemperiertes Klavier BWV 878,
Johann Sebastian Bach (1685-1750).

DE VOORBEREIDING

LEZING Psalm 92 (uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)
Uw naam noemen is geluk,
dat U mijn vriend bent, morgen
zing ik, middag en avond.
Uw handen maakten mij goed
uw ziel bezielde mijn zangen –
ik wil mijn bestemming begrijpen.
Stomkoppen beseffen U niet.
Het onkruid wil U niet weten.
Daders slaan op de vlucht.

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui
LIED 280: 1-4
‘De vreugde voert ons naar dit huis’
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 lachen en huilen,
met vallen en opstaan,
met vragen en verlangen,
met vertrouwen en hoop.
ALLEN: OPEN ONS NAAR U EN NAAR ELKAAR,
EN MAAK MET ONS EEN NIEUW BEGIN.
LIED 280: 5-7
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 763 (staande)
‘Zij zullen de wereld bewonen’

Maar de gerechte staat
als een boom aan het water
in uw hoven gedijend.
Hoge ceder, zo oud en weerloos
jij zal weer bloeien
jong en groen.

LIED 119a
‘Uw woord omvat mijn leven’
LEZING: Lucas 20: 27 t/m 40 (Nieuwe Bijbelvertaling
2004)
27

Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een
opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen
28
hem: ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende
voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat
zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met
die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn
29
broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was
30
gehuwd, maar stierf kinderloos; daarna trouwde de
31
tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en
toen de andere broers, maar alle zeven waren ze
32
kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de
33
vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle
zeven zijn ze immers met haar getrouwd
34
geweest.’ Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze
35
wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie
waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende
wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en
36
wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer
sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van
37
God omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de
doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al
duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar

hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de
38
God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van
doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in
39
leven.’ Enkele schriftgeleerden zeiden: ‘Meester, wat u
40
zegt is juist.’ En niemand durfde hem nog een vraag te
stellen.

LOFZANG 339d
(tekst: Andries Govaart; melodie: Christiaan Winter)

Giften voor cadeau Sity Smedinga
Hierbij een laatste oproep aan gemeenteleden om een
bijdrage te geven voor een afscheidscadeau aan
ouderenwerker Sity Smedinga, die ons per 1 december
gaat verlaten. U kunt nog een gift overmaken naar
rekeningnummer NL94 INGB 0009 6853 30, ten name van
Stichting Steunfonds Maranathakerk, onder vermelding
van ‘Cadeau Sity Smedinga’. Deze stichting is bereid
gevonden de financiële administratie voor het
afscheidscadeau te verzorgen.

PREEK
Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal.
LIED ‘Nergens ben ik, tenzij gij’, naar psalm 120
(Zangen van zoeken en zien, Oecumenische liedbundel, lied 556.
Tekst: Henk Jongerius; muziek: Jan Raas)

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK
Fuga in E, Wohltemperiertes Klavier, BWV 878,
J. S. Bach.
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
allen:

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

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: maranathakerkdenhaag.nl
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 513 (staande)
‘God heeft het eerste woord’
ZENDING en ZEGEN
allen zingen:

SLOTMUZIEK
Voluntary in G, William Walond (1725-1770)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij een kopje koffie/ thee in de gemeentezaal.

DE AGENDA
Woensdag 20 november 14.30-16.30 uur. ‘Haagse
stadsgezichten rond de Maranathakerk’. Presentatie
kunstproject in het kader van zeventig jaar Maranathakerk.
Kunstenaars zijn aanwezig, met hun schilderijen, om hun
keuzes toe te lichten. Toegang gratis.
Zondag 24 november, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Axel
Wicke, dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 24 november, 17-18 uur. Concert barokorkest
Musica Poëtica. ‘Familieprogramma’, ook bestemd voor
(groot)ouders en kinderen. Toegang gratis, collecte.
Dinsdag 26 november, 20 uur in Bethel. Avond over lastige
keuzes in de supermarkt. Kies je voor lekker, goedkoop,
gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor
de producent? Voordracht door Alfred Slomp, schrijver van
het boek Superwaar.
Aanmelding tot uiterlijk 22 november:
superwaar@haagsedominicus.nl of (070) 31 81 656.
Kosten € 7,50 incl. koffie/thee.
Woensdag 27 november, 20 uur. Voordracht Jan Rotmans
over het klimaat. Hoogleraar Erasmus Universiteit en
klimaatgoeroe over de omslag van de ‘transitietheorie’
naar concrete acties op stads- en wijkniveau. Een
praktische en leerzame avond in samenwerking met
Duurzaam Den Haag. Toegang € 10.
Donderdag 28 november, 20 uur ‘Gedichten lezen’
We gaan weer gedichten lezen. Dit keer (passend bij

november als maand van gedenken) gedichten over
gedenken en verdergaan. Samen poëzie lezen nodigt ook
altijd uit tot gesprek! Ik zorg voor de gedichten. En
iedereen is welkom: om 20.00 uur in Bethel (Thomas
Schwenckestraat 28). Opgeven 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.
Dinsdag 3 december, 20 uur: ‘Wijzer worden’
De vierde (en 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 16 733 742
ds. Martine Nijveld
Zondag 8 december, 17-18 uur Charlie Chaplin met
orgelimprovisatie. Film ‘The Kid’ van Charlie Chaplin. De
geïmproviseerde muziek bij deze beroemde, geluidloze
film uit 1921 wordt vierhandig verzorgd door twee
concertorganiosten, Geerten Liefting (Rotterdam,
Utrecht) en Bert van Stam (Maranathakerk). Toegang vrij,
collecte.

