
IMPROVISATIE bij LIED 973 

 
ZENDING WOORDEN UIT LIED 973 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor… 

Om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet… 

Om voor elkaar te zijn uw hand en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond – 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

 

Allen gaan staan 

AFSLUITENDE WOORDEN EN ZEGEN  

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 
 

SLOTMUZIEK 

Allegro maestoso e vivace uit Sonate II, 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de Diaconie, ten behoeve van een klimaatneutraal 

zorgcentrum voor ‘de weduwen van Srebrenica’, een 

project van de Wilde Ganzen; 

2. Voor de Kerkrentmeesters, ten behoeve van het  

onderhoud van de Maranathakerk. 

 

DE AGENDA 
 

Vanmiddag. Maranathakerk 17-18 uur. Klassiek concert 

barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. Aanmeldingslijst in de hal, 

of bel (070) 345 91 19. 

 

Woensdag 23 september Maranathakerk 10-12 uur 

koffieochtend. Toegang vrij. 
 

Zondag 27 september Maranathakerk10.30 uur. Kerkdienst, 

voorganger ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam. 
 

Zondag 27 september wordt (indien er geen bezwaren zijn 

vanuit de gemeente) in de Bergkerk Gerdie van der Kolk-

Bongers bevestigd in het ambt van diaken. Voorganger: ds. 

Martine Nijveld. 

 

Met psalmen door het leven. Dit seizoen bied ik een 

gespreksgroep aan bij de bijbelse psalmen. Het maximaal 

aantal deelnemers voor deze groep staat op 10. Het aantal 

aanmeldingen ligt echter al hoger, en daarom start ik nog een 

tweede groep. Hebt u belangstelling? In beide groepen is nog 

ruimte voor een paar extra mensen. Geef u op (dat is verplicht 

op dit moment) en doe mee. 

Groep 1 komt bij elkaar op maandag 28 september, 26 

oktober en 23 november. Groep II op maandag 5 oktober, 2 

november en 30 november.  

Info en opgave bij: me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 

16 733 742. 

Locatie: Bergkerk. Tijd: 20.00 uur – ongeveer 21.30 uur 

 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

OECUMENISCHE DIENST 

in het kader van de vredesweek 

Thema: vrede verbindt verschil 

Zondag 20 september 2020 MARANATHAKERK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
voorgangers: ds. Geertje Zomer en ds. Martine Nijveld 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken: Henk Teutscher 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

cameraman: 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  

 

EVEN STILSTAAN bij de cartoon van LEN 

 

AANVANGSMUZIEK 

Adagio uit Sonate I, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 

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  
 

DE ORGANIST SPEELT een intro op LIED 146 c 

KYRIEGEBED – om vrede 
 

LIED 146 c, vers 1 en 5 (gelezen) 

 

GLORIA De organist improviseert op LIED 146 c 

 

- er is een klein verhaal voor de kinderen 

- vervolgens gaan de kinderen naar de nevendienst  

 

DE SCHRIFTEN 

 

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT 

DEUTERONOMIUM 10: 12-20  (NBV 2004) 



Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan 

dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u 

hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13en zijn geboden en wetten, 

die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 14De HEER, 

die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles 

wat daarop leeft, 15heeft toch alleen voor úw voorouders liefde 

opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! 16Besnijd 

daarom uw hart en wees niet langer halsst arrig. 17Want de HEER, uw 

God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de 

ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is 

onomkoopbaar; 18hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt 

vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 

19Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf 

vreemdelingen geweest in Egypte. 

20Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan 

en zweer alleen bij zijn naam. 
 

IN BEURTSPRAAK: PSALM 146: 5-10 (Naardense Bijbel) 

(doopvontzijde: vers 5, 7 en 9; kanselzijde: vers 6, 8 en 10) 

 

5 Zalig wiens hulp is de God van Jakob,  

wie het verwacht 

van de ENE als zijn/haar God: 

6 de Maker van hemel en aarde, 

de zee en al wat daarin is, die trouw bewaart voor eeuwig; 

7 voor de verdrukten een verschaffer van recht, 

voor de hongerigen de gever van brood,  

de Ene, die gebondenen ontketent; 

8 de Ene, die blinden doet opzien, 

de Ene, die gekromden opricht,  

de Ene, die rechtvaardigen liefheeft; 

9 de ENE die over zwervers-te-gast 

   de wacht houdt,- 

wees en weduwe schenkt hij het bestaan,  

de weg van bozen maakt hij tot een dwaalspoor. 

10 Die ENE zij koning voor eeuwig,-  

uw God, Sion, geslacht na geslacht! - 

Alleluia! 

Na een korte samenvatting van het voorafgaande lezen 

we UIT HET TWEEDE TESTAMENT: HANDELINGEN 10:9-35 

(Willibrordvertaling 2012) 
9
De volgende dag, toen zij nog onderweg waren en de stad al 

naderden, ging Petrus rond het zesde uur het dak op om te 

bidden. 
10

Hij kreeg honger en wilde wat eten. Terwijl dat bereid 

werd, raakte hij in extase. 
11

Hij zag de hemel open en er kwam iets 

naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd 

neergelaten op aarde. 
12

Hierin bevonden zich alle viervoetige en 

kruipende dieren van de aarde en de vogels van de hemel. 
13

Er klonk 

een stem, die tegen hem zei: ‘Vooruit, Petrus, slacht en eet!’ 
14

Maar 

Petrus zei: ‘Geen sprake van, Heer, nog nooit heb ik iets gegeten dat 

onrein is of niet zuiver.’ 
15

Weer richtte de stem zich tot hem, nu voor 

de tweede keer: ‘Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein 

maken.’ 
16

Dit gebeurde tot driemaal toe; daarna werd de hele zaak 

meteen weer omhooggetrokken naar de hemel. 
17

Petrus wist nog niet wat hij moest denken van het visioen dat hij 

had gehad, toen de afgezanten van Cornelius, die overal navraag 

gedaan hadden naar het huis van Simon, ineens bij de poort 

stonden 
18

en riepen of Simon, ook Petrus genoemd, daar 

verbleef. 
19

Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest 

tegen hem: ‘Daar zijn drie mannen die jou zoeken. 
20

Vooruit, ga naar 

beneden en reis zonder aarzelen met hen mee, want Ik heb hen 

gestuurd.’ 
21

Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: ‘Ik 

ben het naar wie u zoekt. Wat is de reden van uw komst?’ 
22

Zij 

zeiden: ‘De centurio Cornelius, een rechtvaardig man, een 

godvrezende, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, heeft 

van een heilige engel de opdracht gekregen om u bij hem thuis uit te 

nodigen om te horen wat u te zeggen hebt.’ 
23

Daarop nodigde hij hen 

binnen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij met hen op 

reis en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. 
24

Daags 

daarna kwam hij in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen al en had 

zijn familieleden en zijn beste vrienden bijeengeroepen. 
25

Toen 

Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet 

om hem te aanbidden. 
26

Maar Petrus richtte hem op en zei: ‘Sta op, 

ik ben ook maar een mens.’ 
27

Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar 

binnen en vond daar veel mensen bijeen. 
28

Hij zei tegen hen: ‘U weet 

dat het een Jood verboden is, om te gaan met iemand uit een ander 

volk of bij hem in huis te komen. Maar mij heeft God laten zien dat 

men geen mens ter wereld onrein of niet zuiver mag 

noemen. 
29

Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik 

gehaald werd. Maar ik zou wel willen weten waarom u mij hebt laten 

roepen.’ 
30

Daarop zei Cornelius: ‘Vier dagen geleden op dezelfde tijd, 

het negende uur, was ik thuis aan het bidden toen er plotseling een 

man voor me stond in schitterende kleding. 
31

Hij zei: “Cornelius, uw 

gebed is verhoord en uw liefdadigheid is in Gods gedachten. 
32

Stuur 

iemand naar Joppe om Simon, ook Petrus genoemd, te gaan roepen; 

hij verblijft als gast in het huis van Simon de leerlooier, bij de 

zee.” 
33

Dus stuurde ik onmiddellijk enkele mensen naar u toe; u hebt 

er goed aan gedaan te komen. Wij allen zijn hier voor het aanschijn 

van God bijeen om alles te horen wat u door de Heer is opgedragen.’ 
34

Petrus opende zijn mond en zei: ‘Nu weet ik zeker dat God geen 

aanzien des persoons kent, 
35

maar dat iedereen, ongeacht het volk 

waartoe hij behoort, Hem welgevallig is als hij godvrezend is en 

gerechtigheid doet.  

 

MUZIEK Improvisatie over Psalm 117d 

 Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 vertaling: Alle volken, loof de Heer! 

 

OVERDENKING 

 

MUZIEK Andante sostenuto uit Sonate VI, deel 1, ‘Vater 

unser im Himmelreich’, Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 
Diaken:   … daarom bidden wij U: 

Allen:  Zie ons, jouw mensen, 

  bewaar ons in jouw handen, 

  breng ons naar jouw vrede. 

 

Samen bidden we het ONZE VADER  

(oecumenische tekst): 
Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 


