ONZE VADER
MUZIEK Orgelimprovisatie over Lied 823
‘Gij hebt o Vader van het leven’
WEGZENDING en ZEGEN (staande)
allen: AMEN
De gemeente gaat weer even zitten.
SLOTMUZIEK
Variaties op een thema van Robert Schumann
(1810-1856), E. Preda (* 2001).
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
1. Diaconie; voor de koffieochtenden op woensdag
(worden zo mogelijk in september hervat);
2. Voor de muziek in de Maranathakerk.
U kunt ook een gift overmaken per bank. Zie de rekeningnummers
in de Agenda.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 26 juli 2020, 8e zondag na Pinksteren
voorganger: ds. Olivier Elseman
organist: Lieuwe de Jong
pianist: Eduard Preda
ouderling: Hanneke Richter
diaken: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde
cameraman: Andreas Rodler

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM

De preek van vanochtend staat ook op de website.

AANVANGSMUZIEK
Intermezzo, Manuel Ponce (1882-1948)

Helaas is er vandaag nog geen koffie na afloop. Over
enkele weken wordt dit hervat.

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

DE AGENDA
Zondag 2 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst,
ds. Bert Kuipers (Laurenskerk Rotterdam).
Zondag 2 augustus, 17-18 uur. Zomerconcert. Recital door
Eduard Preda, piano. Werken van Bach, Chopin, Liszt, Ponce.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Woensdag 5 augustus, rondleiding Grote Kerk. Verzamelen om
14 uur bij zij-ingang, Rond de Grote Kerk 12. Aanmelding niet
nodig. Rondleider: stadsgids Robert van Venetië. Dit is een
samenwerkingsproject met de Houtrustkerk.
Zondag 9 augustus 10.30 uur. Kerkdienst, Sity Smedinga.
Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
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 graag te woord.

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED VAN DE ZONDAG 848
t: Henk Jongerius / m: Culross uit Schots Psalter 1634

Orgelspel
Declamatie door voorganger
Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin,
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
De mens, die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand
Als wij uw sporen bijster zijn
Heer, geef ons denken moed
Leer ons te luisteren naar uw Geest
die mensen horen doet.
Orgelspel
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
GLORIA 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

MUZIEK ORGELIMPROVISATIE op Psalm 150
Loof God, loof Hem overal
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht
om de heerlijkheid en kracht
van zijn NAAM en eeuwig wezen
Loof de daden, groot en goed,
die HIJ triomferend doet.
Hem zij eer, HIJ zij geprezen.

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.
LEZING Spreuken 2: 1-10 (NBV)
1. Mijn kind, als je in acht neemt wat ik zeg,
mijn richtlijnen altijd onderhoudt,
2. een open oor hebt voor mijn wijsheid,
een geest die neigt naar inzicht,
3. als je er om vraagt de dingen te begrijpen,
Roept om scherpzinnigheid,
4. ernaar zoekt al was het zilver,
ernaar speurt als naar een verborgen schat –
5. dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is,
dan zul je kennis van God verwerven.
6. Want het is de HEER die wijsheid schenkt
Zijn woorden bieden kennis en inzicht.
7. Aan wie rechtschapen is, geeft Hij hulp,
Voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild.
8. Hij waakt over het rechte pad
en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.
9. Als je in acht neemt wat ik zeg,
Zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
dan volg je altijd het juiste spoor.
10. want de wijsheid zal je geest doordringen.
LIED 119a
t: Sytze de Vries / m: Willem Vogel

Orgelspel
Declamatie door voorganger
Uw Woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw Woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.
God laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw Woord
de moed mijn weg te kiezen
waar ik Uw voetstap hoor.

En overtruig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
Orgelspel
EVANGELIE Matteus 13: 44-51 (NBV)
44. Het is met het Koninkrijk van de hemel als
met een schat, die verborgen lag in een akker.
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw,
en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen
wat hij had en die akker te kopen.
45 Ook is het met het Koninkrijk van de hemel als
Met een koopman, die op zoek was naar mooie parels.
46.Toen hij een uitzonderlijke waardevolle parel vond,
besloot hij alles te verkopen wat hij had
en die te kopen.
47. Het is met het Koninkrijk van de hemel ook als
een sleepnet, dat in een meer werd geworpen
en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.
48. Toen het net vol was, trok men het op de oever
en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen;
de slechte vis werd weggegooid.
49. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:
De engelen zullen er op uit trekken
En de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden
50. en zij zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze
zullen jammeren en knarsetanden.
51. Hebben jullie dit alles begrepen?
Ja, antwoordden ze.
LIED 241
t: anoniem (1597)/m: Sethus Calvisius

Orgelspel
Declamatie door voorganger
Gij die mijn liefste kleinood zijt
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde
O dat Gij mijn geluk wilt zijn
hoe zal ik ’t U vergelden?
Rijk ben ik in uw liefde en trouw
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade.
en nooit in tijd of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.
Orgelspel
UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Nocturne nr. 20, Frédéric Chopin (1810-1849)

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED

