VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
Adem van God, vernieuw ons bestaan

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DEN HAAG-WEST
Zondag 6 september 2020 MARANATHAKERK

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.

Allen gaan staan
AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN
allen: AMEN
(De gemeente gaat weer even zitten.)

SLOTMUZIEK
Allegro in G, William Walond (1725-1770)
Bij de uitgang worden twee collectes gehouden.
1. Voor de Diaconie;
2. Voor de Kerkrentmeesters, ten behoeve van het onderhoud
van de Maranathakerk.

DE AGENDA
Zondag 13 september, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds.
Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Broodje bijbel
Op de tweede donderdag van de maand bent u welkom bij
‘Broodje bijbel’. Neem zelf een broodje mee, de kerk zorgt
voor drinken erbij, en als predikant neem ik een bijbelverhaal
mee, waarover we met elkaar in gesprek gaan.
De eerste keer is op donderdag 10 september in de Bergkerk
van 11.45 uur tot ongeveer 13.15 uur. Max. aantal
deelnemers: 10. Opgave is dus een must: Martine Nijveld, 070
779 07 24 // 06 16 733 742 of me.nijveld@ziggo.nl
Wandel je wijzer
Op vrijdagmiddag 18 september is er een wandel-je-wijzerwandeling. Een wandeling waarbij je met anderen in gesprek
gaat, nadenkt over een korte tekst, een klein gedicht, een
vraag. De wandeling begint met een korte intro (wat gaan we
vandaag doen) en eindigt met een inspiratiemoment, waarin
we de lijnen van de gesprekken/het thema van de wandeling
samenbrengen en afronden.
Opgave bij: ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24 // 06 16 733
742 of me.nijveld@ziggo.nl
Startpunt: wordt bij opgave bekend gemaakt.
Starttijd: 15.00. De wandeling is 6 à 8 km.

We vieren het feest van de doop
In deze dienst wordt de doop bediend aan
Melle Hubregt Glerum (8 jaar)
en aan
Alette Johanna Glerum (5 jaar)
We vieren dit feest samen met hun ouders,
Hanne en Lonneke Glerum
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist: Lieuwe de Jong
Ouderling: Pieter van den Broek
Diaken: Jorina van Bergen
Kindernevendienst: Lizette de Koning
Koster: Marian van Duijvenvoorde
Camera/livestream: Marinus van Kooij
Deze dienst wordt uitgezonden via kerkomroep en livestream.
We zingen niet in deze dienst, maar we zeggen de liedteksten of
luisteren naar een muzikale vertolking.
De kinderen, die naar de nevendienst gaan, komen niet terug in
de kerk, maar kunnen na afloop opgehaald worden in de
tuinkamer.

WELKOM
MUZIEK
Voluntary in g, George Berg (18de eeuw)

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
Als DREMPELGEBED, KYRIE EN GLORIA
zeggen we de tekst van Lied 274 en klinkt de melodie.

Muziek: melodie Lied 274
Ouderling: vers 1 en 2
Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
Allen zeggen als gloria: vers 3
Wij spreken samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

DE DOOP
INLEIDENDE WOORDEN OP DE DOOP

omringen, zodat zij zichzelf kunnen worden en hun eigen weg
in de wereld kunnen vinden?
Willen jullie aan hen de verhalen vertellen van God en mensen
en hen voorgaan op de weg van het goede?

VERWELKOMING DOOR DE GEMEENTE (staande):
voorganger:
Gemeente, wilt u altijd weer ruimte maken voor de kinderen
in ons midden, wilt u voor Melle en Alette een huis zijn, waar
zij samen met anderen kunnen zoeken
naar wat goed is en het leven dient. En wilt u ook, een ieder
op uw eigen wijze, van betekenis zijn voor hun ouders,
Lonneke en Hanne?
Wat is daarop uw antwoord?
allen: Ja, van harte!
- De gemeente gaat weer zitten.
- Er is een klein verhaaltje voor de kinderen.
- Vervolgens gaan de kinderen naar de nevendienst.

DE SCHRIFTEN
LEZING UIT DE PSALMEN Psalm 119: 33-40
(in de vertaling van Gerard Swüste)

LIED 359 De melodie wordt gespeeld.
Als GELOOFSBELIJDENIS zeggen we samen
de tekst van lied 359.
voorganger:
Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.
allen:
Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met ons mee.
MUZIEK bij Lied 359
VRAGEN AAN DE DOPELINGEN, waarop we hun
‘ja’ horen én hun namen.
BEDIENING VAN DE DOOP aan
Melle Hubregt Glerum
Alette Johanna Glerum
ZEGENWENSEN
De DOOPKAARSEN worden aangestoken.
De organist speelt LIED 363:
Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!
BELOFTE VAN DE OUDERS, Lonneke en Hanne Glerum
Melle en Alette, aan jullie toevertrouwd,
zijn vandaag in ons midden gedoopt,
zij mogen leven in verbondenheid met God, die liefde is.
Willen jullie beloven hen ook verder met liefde en zorg te

EVANGELIELEZING Matteüs 18: 1 t/m 5 en 15 t/m 20
(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
1Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk
de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich,
zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet
verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel
zeker niet binnengaan. 4Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die
is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één
zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op.
15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die
daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze
voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, neem dan een of
twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring
van ten minste twee getuigen. 17
Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente.
Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals
je een heiden of een tollenaar behandelt. 18 Ik verzeker jullie: al wat
jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al
wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik
verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind
om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor
hen laten gebeuren. 20Want waar twee of drie mensen in mijn naam
samen zijn, ben ik in hun midden.’

MEDITATIEF ORGELSPEL Ubi Caritas (Lied 568a)
Ubi Caritas et amor, Deus ibi est.
Waar vriendschap en liefde is, daar is God.
OVERDENKING
MUZIEK
Larghetto in D, John Bennett (1735-1784)

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN

