DE AGENDA
Woensdag 12 februari 18 uur. Gemeentemaaltijd.
Intekenlijst in de hal. Of bel: (070) 352 14 78.
Zondag 16 februari 10.30 uur. Kerkdienst, dienst van Schrift
& Tafel, ds. Rob van Essen.
Woensdag 19 februari 14.30-16.30 uur. Voordracht ds. Axel
Wicke over het einde van de Tweede Wereldoorlog aan de
hand van een familiedocument, ‘1945 – tussen ondergang
en bevrijding’. Toegang vrij.

Reacties op stuk van kerkeraad blijven welkom
Tot maandag 17 februari kan iedereen nog
reacties/ideeën insturen over en naar aanleiding van het
voorstel van de kerkeraad ‘Eén viering – twee gebouwen’
over de toekomst. Exemplaren van dit stuk liggen op de
balie.
Reacties per mail naar de scriba van Den Haag-West,
jmkouwenberg@planet.nl. Of deponeren in de
ideeënbus op de balie.
Vakantie pastores
Ds. Nijveld is afwezig van 11 t/m 17 februari.
Ds. Wicke is afwezig van 22 februari t/m 1 maart.
Verder denken over ‘Groen geloven’
Zondag 2 februari had de gezamenlijke dienst een groen
accent. Wie zich verder wil bezinnen op ‘groen geloven’ is
van harte welkom bij een tweetal gespreksavonden rond het
het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort: op
donderdag 12 maart en donderdag 2 april, om 20.00 uur, in
de Bergkerk. Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070
779 07 24 // 06 16 733 742.
Wilt u het werk van de Maranathakerk 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).
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.
De preek van vanochtend ligt in gedrukte vorm op de
balie. Vanaf morgen staat hij ook op de website.
Alle kerkdiensten in de Maranathakerk zijn rechtstreeks
en achteraf te beluisteren op www.kerkomroep.nl .
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag Septuagesima, 9 februari 2020
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
cantate: Musica Poetica onder leiding van Jörn Boysen;
solist: João Luís Paixão, bas
ouderling: Pieter van den Broek
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en CANTATE
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
‘Comme on entend le cerf bruire’ (Psaume 42),
Guy Bovet (1942)

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
LIED 220
‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’
SMEEKGEBED EN GLORIA
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
LOFLIED 725
(staande)
‘Gij boden rond Gods troon’

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.

MOMENT MET DE KINDEREN
De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst.

opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel.

LEZING EERSTE TESTAMENT Exodus 1: 8-22 (NBV)
Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht,
die Jozef niet gekend had. 9Hij zei tegen zijn volk: ‘De
Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 10Laten
we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog
groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij
zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons
aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 11Er werden
slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware
arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de
voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 12Maar
hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te
talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de
Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 13-14Daarom
beulden ze hen af en maakten ze hun het leven
ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen maken
van klei en op het land werken, en ze werden
voortdurend mishandeld.

LOFZANG 339d

15Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse
vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:
16‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling
helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als
het een jongen is, moet u hem doden; is het een
meisje, dan mag ze blijven leven.’ 17Maar de
vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet
wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze
lieten de jongetjes in leven. 18Daarom ontbood de
koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te
betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens
in leven?’ 19De vroedvrouwen antwoordden de farao:
‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de
Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard
hebben voordat de vroedvrouw er is.’ 20God zegende
het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich
sterk uitbreidde. 21En omdat de vroedvrouwen ontzag
voor God hadden, schonk hij ook aan hen
nakomelingen. 22Toen gaf de farao aan heel zijn volk
het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren
werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in
leven blijven.

OVERWEGING

DE CANTATE
‘O Jesu dulcissime’, Franz Tunder (1614-1667)
O Jesu Dulcissime
Creator generis humani
Quod per sacramentum
tuum
valuisti habitare in nobis.
conserva cor meum
et corpus meum
Ut non confundar
in aeternum.
Alleluia!

O liefste Jezus
Schepper van alle mensen
Aangezien u door uw
sacramenten
in ons wilt komen wonen:
bewaar mijn hart
en mijn lichaam!
Zodat ik in eeuwigheid niet in
verwarring word gebracht.
Halleluja!

DE GEBEDEN EN GAVEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
U kunt desgewenst ook een gift overschrijven per bank.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

MUZIEK
Partiten sopra ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’
(selectie) – Georg Böhm (1661-1733)
De kinderen komen terug in de kerk.
SLOTLIED 705 (staande)
‘Ere zij aan God, de Vader’
WEGZENDING EN ZEGEN

SLOTMUZIEK Improvisatie
SCHRIFTLIED 42: 1-3
‘Evenals een moede hinde’
LEZING TWEEDE TESTAMENT Matteus 5: 13-16 (NBV)
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt
worden? Het dient nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt.
14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven
op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Men
steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder
een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op
een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in
huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,

Bij de uitgang COLLECTE, bestemd voor de kerkmuziek
in de Maranathakerk.
Na de dienst: koffie/thee/limonade in de
gemeentezaal.

