DE AGENDA

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 6 september 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds.
Martine Nijveld. Organist: Bert van Stam.
“In deze dienst hopen we de doop te bedienen aan Melle en Alette Glerum.
Melle is 8 jaar en Alette is 5 jaar. Hun ouders zijn Lonneke en Hanne Glerum.
Deze doop stond eerder gepland op 3 mei, maar kon door de
coronaomstandigheden niet doorgaan. Ook nu zijn er nog onzekerheden en is
veel anders dan anders, maar ook is er het verlangen naar dit doopfeest.
We zijn blij met Alette, Melle, Hanne en Lonneke!
Het aantal zitplaatsen in de kerk is nog steeds beperkt (vanwege de 1,5
meterrichtlijn). En een deel van deze plekken zal in deze dienst natuurlijk gevuld
worden door gasten van de doopfamilie. Die horen erbij! Het is dus belangrijk
om u van te voren op te geven als ook u getuige wilt zijn van deze doop.
Mochten te veel mensen zich opgeven, dan zullen we misschien mensen af
moeten bellen. We hopen daarvoor op uw begrip. Zij kunnen de dienst wel
volgen via livestream en kerkomroep. Maar voor nu: geef u op (via
info@maranathakerkdenhaag.nl of (070) 345 91 19) en weet u welkom.” (MN)

Zondag 30 augustus 2020, 13e zondag na Pinksteren
voorganger: ds. David Schiethart
organist: Bert van Stam
solozang: Lwowani Dixon-Fyle
violiste: Hetty Huveneers
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken: Cécile de Munnik
koster: Dick Venemans
koster: Tim de Gelder

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen

Zondag 13 september, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds.
Axel Wicke. Bevestiging Adrie Vrolijk als diaken. Organist: Bert
van Stam. Pianist: Eduard Preda.
Vooraankondiging voor woensdag 30 september,
20 uur. Avond met Valentijn Wösten, ‘advocaat van de
planeet.’
De overheid is niet betrouwbaar als het gaat om het
beschermen van de natuur. Dat is de overtuiging van Valentijn
Wösten uit Voorburg, juridisch raadsman van
milieugroeperingen. Een jaar geleden behaalde hij een grote
overwinning. De Raad van State zette als hoogste
bestuursrechter een streep door het Nederlandse
stikstofbeleid, omdat het natuurgebieden onvoldoende
beschermt. Sindsdien liggen veel bouwactiviteiten in het hele
land stil.
Advocaat Wösten komt uitleggen waarom hij deze zaak als een
regelrechte blamage voor het openbaar bestuur beschouwt.
Het parlementaire seizoen begint volgende maand weer,
nieuwe Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Maar wat gaat er
mis in de hoofden van adviseurs, ambtenaren en bestuurders,
als eigen waarden met voeten worden getreden?
Dat hij zijn voordracht in een kerk houdt, geeft volgens hem
aan de avond een meerwaarde. ‘Geloofsgemeenschappen
vormen nog een van de weinige gemeenschappen die bij
elkaar komen zonder dat er een zakelijk belang aan ten
grondslag ligt. Dat vind ik heel belangrijk’, zei hij in de
Volkskrant. Lezing en gesprek met het publiek.
Wilt u 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

VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Allegro assai uit Sinfonia a cinque (Concerto VI), op. 2/12,
Tomaso Albinoni (1671-1751).

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
PSALM VAN DE ZONDAG
25: 1, 5 – solozang
‘Heer, ik hef mijn hart en handen’

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

LOFLIED 103c: 1, 3 – solozang
’Loof de koning, heel mijn wezen’

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 EERSTE TESTAMENT Jesaja 30: 15-18
15Dit zei God, de HEER,
de Heilige van Israël:
‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’
Maar jullie wilden niet.
16Jullie zeiden: ‘Nee!
Te paard vluchten we weg!’ –
Vluchten zúl je!
‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ –
Razendsnel word je ingehaald.
17Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één,
voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen.
Al wat er van jullie rest
is als een paal op een bergtop,
als een vaandel op een heuvel.
18En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat hij jullie genadig kan zijn;
toch zal hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op hem wacht.
MUZIEK Improvisatie over Lied 263
‘Wees Gij mijn toevlucht’

LEZING VAN HET EVANGELIE: Lucas 15: 1-10
1Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken
om naar hem te luisteren. 2Maar zowel de farizeeën
als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar:
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus
vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u
honderd schapen heeft waarvan er één verloren is
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in
de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op
zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het
gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn
schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn
vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in
mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat
verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer
vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer
nodig hebben.8En als een vrouw tien drachmen heeft
en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt
het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het
muntstuk gevonden heeft? 9En als ze het gevonden
heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en
zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme
gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg ik u, heerst er
ook vreugde onder de engelen van God over één
zondaar die tot inkeer komt.’
LIED 184 – solozang
‘De herder heeft zich niet vergist’

UITLEG EN VERKONDIGING
MEDITATIEVE STILTE

MUZIEK Improvisatie over Lied 313
‘Een rijke schat van wijsheid’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij U:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 747: 1, 2, 8 – solozang
‘Eens komt de grote zomer’

WEGZENDING en ZEGEN (staande)
allen: AMEN
De gemeente gaat weer even zitten.
SLOTMUZIEK
Air uit Suite no. 3 in D, Johann Sebastian
Bach (1685-1750).
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
1. Voor de Haagse Diaconie, project
eenzaamheidsbestrijding onder ouderen;
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
onderhoud van de Maranathakerk.
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de
website, onder erediensten.

