VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

MOMENT MET DE KINDEREN…
De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst
LEZING EERSTE TESTAMENT Jesaja 60: 1-11 (NBV)

Zondag Voleinding, 24 november 2019
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Improvisatie over lied 730
(Heer, herinner u de namen)

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 139:1, 4, 8, 14
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED Lied 727: 1, 2, 4, 10 (staande)
‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’

DE SCHRIFT
Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
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.

1Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
4Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.
7Alle schapen en geiten van Kedar
worden voor jou bijeengedreven,
Nebajots rammen staan je ter beschikking;
ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar.
Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen.
8Wie zijn het die daar zweven als een wolk,
die komen aanvliegen als duiven naar hun til?
9De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd.
De schepen uit Tarsis gaan voorop
om je kinderen van verre terug te brengen;
ze hebben zilver en goud bij zich
ter ere van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die jou deze luister heeft verleend.
10Vreemdelingen zullen je muren herbouwen,
hun koningen staan je ter beschikking.
Ik heb je geslagen in mijn woede,
in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen.
11Je poorten zullen nooit gesloten worden,
dag en nacht zullen ze openstaan,
zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen,
met de koningen die worden meegevoerd.

SCHRIFTLIED 924
‘Verdoofd en schamper’
LEZING TWEEDE TESTAMENT Matteus 5: 1-12 (NBV)
1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met
zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen
en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk
worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de
profeten.

LOFZANG 339d

OVERWEGING
ZINGEN: Tussentijds, lied 187
‘Slechts uit de verte zagen zij’

GEDACHTENIS DER OVERLEDENEN
INLEIDING
LIED 760
‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’
Wij ontsteken kaarsen voor en staan stil bij het overlijden
van:
Uit eigen kring…
Frederik Rutger van Aken van der Laan
Johannes Edelijn
Rudolf de Jonge
Deborah van der Pad
Hans Richter
Mechtelina Thierry-van Bohemen
Jan Schotkamp
Jeltje Hermina van der Hoek-Steffens
Willem Otto Leendert Keyzer
Gerrigje Annigje van der Sluis
Jannetje Clasina Mathot-ten Hoopen
Paulus Wilhelmus Drenth
Cornelis Gerard Ratelband
Robert Hans Mooij

GEBED
LIED 730
‘Heer, herinner u de namen’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
MUZIEK Epitaphe – Louis Vierne (1870-1937)

Mensen wier overlijden nog steeds zwaar valt…
Karel Deurloo
Niek Schuman
Vluchtelingen overleden op de weg naar en door Europa
Slachtoffers van terrorisme en oorlog

VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED!

Alle dierbaren die niet bij naam genoemd werden
Alle voor-ons-naamlozen…

NODIGING

Nu worden het Calendarium en de brandende kaarsen in
de gedachtenisnis geplaatst. Vervolgens kunnen
gemeenteleden zelf kaarsen aansteken en in/bij die nis
plaatsen. Ondertussen zingt wie wil:

DE TAFEL

LIED 393
‘Als ik in deze stille tijd’
De kinderen komen terug in de kerkzaal
Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED
SANCTUS: (Melodie. Psalm 118)
“Heilig zijt gij, u zal ik prijzen,
o God, u roemen wijd en zijd.
Hosanna tot in uw paleizen,
hemel en aard’ uw heerlijkheid.

Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s HEREN Naam.
De hele aarde wordt zijn woning,
hij richt een nieuwe wereld aan.”
VERVOLG TAFELGEBED,
uitlopend op de inzettingswoorden.
GEBED OM DE HEILIGE GEEST
VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met U
a. EN MET UW GEEST
v. Wij geven elkaar een hand en wensen elkaar de
vrede van Christus.
ONZE VADER (hand in hand/staande)
DELEN VAN BROOD EN BEKER
MUZIEK Prelude over 'Sine Nomine' - Bert van Stam
(melodie LB 727, ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’)
DANKGEBED
SLOTLIED 608 (staande)
‘De steppe zal bloeien’

zoek naar tijd en geld. Wilt u financieel helpen, stort dan
een bedragje op het bankrekeningnummer van de Wijkkrant onder vermelding van 'Tuin Maranathakerk'. Dan
komt het goed terecht.
Rekeningnr: NL41 INGB 0002 0789 62, ten name van
Wijkblad Den Haag West. Vermelden: Tuin Maranathakerk.
Wilt u fysiek meehelpen, mail dan naar:
theus.vdbroek@gmail.com. Alvast dank, Groene Kerk
Den Haag West.
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);

DE AGENDA
Na de dienst zijn in de gemeentezaal mapjes kunstkaarten te
koop van hetjubileumproject ‘Haagse stadsgezichten rond de
Maranathakerk’. Prijs € 9,50. Gewoon meenemen – en thuis
overmaken. Informatie zit binnenin.

WEGZENDING en ZEGEN
Vanmiddag 17-18 uur. Klassieke muziek voor kinderen en hun
(groot)ouders. Een boeiend familieprogramma van het Haagse
orkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. Toegang
vrij, collecte na afloop.

SLOTMUZIEK: Carillon - Louis Vierne
waaronder de UITGANGSCOLLECTE
Na de dienst bent u welkom in de gemeentezaal voor
koffie/thee/limonade.

De preek van ds. Wicke ligt in gedrukte vorm op de balie
in de hal. Vanaf morgen is hij ook na te lezen op de website.
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.
Op weg naar groenere kerktuin
De Werkgroep Groene Kerk Den Haag West heeft tijdens
de vorige gezamenlijke dienst haar plannen voor de tuin
van de Maranathakerk gepresenteerd. Onze planning is
komend voorjaar aan de slag te gaan. We hebben een
begroting opgesteld. Met een flinke dosis zelfwerkzaamheid kunnen we met € 3.500 veel doen. We zijn dus op

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 (vegetarische) maaltijd in Bethel (18.00 -19.30
uur, 5 euro). Hiervoor apart opgeven: bij
maaltijden@betheldenhaag.nl of 070 318 16 56.
Afscheidsdienst Sity Smedinga
Op zondag 1 december nemen we afscheid van Sity Smedinga. Vijf jaar was zij als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in ons midden. Het afscheid vindt natuurlijk plaats in
een gezamenlijke dienst van onze wijkgemeente, en wel in
de Maranathakerk. In deze dienst gaat Sity zelf voor.
Iedereen is van harte uitgenodigd om van deze dienst en van
de ontmoeting na afloop iets moois te maken. Laten we haar
goed uitzwaaien! (Kerkenraad Den Haag-West)

Dinsdag 3 december, 20 uur: ‘Wijzer worden’
De vierde (en laatste) gespreksavond bij het bijbelboek
Prediker. We bespreken 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.

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

