GESPROKEN LIED Psalm 139: 1, 14
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
GESPROKEN SLOTLIED 416
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 13 september 2020, 13e zondag van de zomer
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam; pianist: Eduard Preda
ouderling: Sander Laman Trip; diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde; cameraman: Andreas Rodler

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

WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
De gemeente gaat weer even zitten.
SLOTMUZIEK
Clair de Lune, Claude Debussy (1862-1918)
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
1. Voor de diaconie, ten behoeve van een moeder-enkindproject in Tanzania, van de Wilde Ganzen.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
onderhoud van de Maranathakerk.
U kunt ook een gift overmaken per bank. Zie de
rekeningnummers hieronder.

Van de preek van vanochtend liggen exemplaren op de
balie in de hal. De preek staat ook op de website.
-0-0-0-0-0Zondag 20 september, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds.
Martine Nijveld. Organist: Bert van Stam.
Zondag 27 september, 10.30 uur. Kerkdienst,
voorganger ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam.
Nieuwe diaken. Zondag 27 september wordt (indien er geen
bezwaren zijn vanuit de gemeente) Gerdie van der KolkBongers in de Bergkerk bevestigd in het ambt van diaken.

AANVANGSMUZIEK: Nocturne no. 19 in E mineur,
op. 72 no. 1, Frédéric Chopin (1810-1849)

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
GESPROKEN LIED 207
‘De trouw en goedheid van de Heer’

SMEEKGEBED
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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
MUZIEK Orgelimprovisatie over Lied 869
‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’

Wilt u het werk van de Maranathakerk 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).

DE SCHRIFT

Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de
hal.

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

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.

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: Exodus 32: 7-14 (NBV)
7De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want
jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu
al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze
hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor

neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is
je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ 9De HEER zei verder
tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10Houd
mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar
uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’ 11Mozes
probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u
dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat
u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd?
12Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd
om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te
doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer
toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen!
13Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan
wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo
veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en
het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor
altijd in bezit geven.”’ 14Toen zag de HEER ervan af zijn volk
te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.

PSALM DELEN Antwoordpsalm 103
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.
Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Amen.
(Minuut van stilte waarin wie wil de woorden die bleven hangen
hardop kan delen.)

LEZING Tweede Testament: Matteus 18:21-35 (NBV)
21Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als
mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik
dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus
antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot
zeventig maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van
de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen
van zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht
men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig
was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel
dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat
hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon
worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de
voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij,
ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij
liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen
deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de
andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij
nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me
alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor
hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je
betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel,
hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou
hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat
er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar
hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet zijn heer
hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een
slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden,
omdat je me erom smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook
medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik
medelijden heb gehad met jou?” 34En zijn heer was zo
kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot
hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35
Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen
die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

MUZIEK Orgelimprovisatie over Lied 314
‘Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen’

OVERWEGING
GESPROKEN LIED 704
‘Dank, dank nu allen God’

DE BEVESTIGING van Adrie Vrolijk tot diaken
Presentatie – Opdracht – Belofte
BEVESTIGINGSGEBED
ZEGENING
AANVAARDING en VERWELKOMING door de gemeente

DE AGENDA
Wandel je wijzer Op vrijdagmiddag 18 september is er een
eerste wandel-je-wijzerwandeling. 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
uur. De wandeling is 6 à 8 km. We zijn voor het eten weer
thuis.
Zondag 20 september, 17-18 uur Maranathakerk, klassiek
concert door Haags barokorkest Musica Poëtica onder
leiding van Jörn Boysen. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Reserveren: via info@maranathakerkdenhaag.nl of (070)345
91 19.
Met psalmen door het leven. Dit seizoen bied ik
gespreksavonden aan bij de psalmen. Elke avond staat één
psalm centraal. Deze psalm zullen we ook verbinden met
teksten van nu (proza en poëzie).
Welkom op de maandagen 28 september, 26 oktober en 23
november. Locatie: Bergkerk, 20.00 uur tot circa 21.30 uur.
Max. aantal deelnemers: 10. Aanmelden is dus een must: bij
me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24 // 06 16 733 742. En
is de belangstelling groter dan de genoemde 10? Dan bied ik
met veel plezier hetzelfde programma een week later
nogmaals aan, namelijk op de maandagen 5 oktober, 2
november en 30 november. (Martine Nijveld)
Woensdag 30 september, 20 uur, Maranathakerk. 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
ValentijnWösten 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 deze maand
weer, nieuwe Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Maar wat
gaat er mis in de hoofden van adviseurs, ambtenaren,
parlementariërs 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.
Toegang € 5.
Reserveren: via info@ maranathakerkdenhaag.nl of
(070) 345 91 19.

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

