wijkkerken en verschillende diaconale locaties, zoals de Paardenberg, de Oase,
Buurt & Lukaskerk en Kariboe Bibi. Wat nog belangrijker is: daar zijn getrainde
vrijwilligers beschikbaar om op spreekuren mensen op allerlei manieren te
ondersteunen, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken in de Haagse
lokettendoolhof, hen te helpen met het invullen van formulieren en het
aanvragen van kortingen en subsidies: werk in de haarvaten van de
stadssamenleving, vaak niet zo zichtbaar, maar o zo belangrijk. Dat vindt ook de
Diaconie, die dit werk van harte ondersteunt.

2. Voor de Kerkrentmeesters, ten behoeve van de
nieuwe buitenverlichting van de Maranathakerk.
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.

De preek van vanochtend is na te lezen op de website,
onder Erediensten.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 25 oktober 2020, 21e na Pinksteren
voorganger: ds. Olivier Elseman
organist: Bert van Stam
trompettist: Pieter Koster
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Tim de Gelder

DIENST van de SCHRIFT

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

DE AGENDA

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM

Vanmiddag 17-18 uur. Concert door troubadour Bas Maassen
(zang en piano), met lichtvoetige en eerlijke liedjes. Toegang
vrij, collecte bij de uitgang.
Met psalmen door het leven. Er draaien op dit moment twee
gespreksgroepen bij de bijbelse psalmen. Groep 1 komt weer
bij elkaar op maandag 26 oktober. Groep 2 op maandag 2
november. Dit keer lezen we psalm 23. Deze psalm wordt
verbonden met moderne psalmvertolkingen en gedichten.
Teksten van nu, die je een andere kijk kunnen geven op de
oude/vertrouwde woorden. Beide groepen zijn (bijna) vol.
Mocht u nog belangstelling hebben, dan kan ik kijken wat
mogelijk is. Info bij ds. Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl of
(070) 779 07 24 // 06 16 733 742.
Locatie: Bergkerk (benedeningang!). Tijd: 20- 21.30 uur.
Woensdag 28 oktober 20-22uur. Zoeklicht op het koloniale
verleden in Den Haag. Voordracht met beelden door stadsgids
en historicus Robert van Venetië. Toegang € 5. Reserveren:
info@maranathakerkdenhaag.nl, of via 06 41 45 28 29.
Zondag 1 november, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger:
ds. Martine Nijveld. Organist: Henk Lemckert.
Zondag 8 november, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger:
ds. Mark van der Laan, Den Haag. Organist: Bert van Stam.
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).

AANVANGSMUZIEK
Improvisatie over Psalm 116

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 116: 1, 3
Orgelspel met trompet – reciteren – naspel
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn worden aan, HIJ zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid
Hij wil zich altijd over ons ontfermen
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

SMEEKGEBED afgesloten met KYRIE
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
GLORIA

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

v.
a.

Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

GLORIAMUZIEK
Allein Gott in der Höh' sei Ehr, a 2 Clav. e Pedale
(BWV 676) – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
De KINDEREN gaan naar de kindernevendienst.

DE SCHRIFT
Bij het openen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN van
Aäron (uit Numeri 624-26) in samenspraak:
Vg: 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
Deuteronomium 6: 1-9 (NBV)
1

Dit zijn de geboden, wetten en regels, die ik u in opdracht
van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in
2
het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet
voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan
zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, voor uw kinderen en uw
kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend
worden.
3
Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal
het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en
honing en u zult sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de
4.
God van voorouders u heeft toegezegd Luister. Israël, de
5
HEER onze God, de HEER is de enige. Heb daarom de HEER
6.
lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd
7
de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en
8
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als
9
een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten
van de stad.

heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
39
Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
40
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.
41
Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun
42
deze vraag: Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij
een zoon?”. “Van David”, antwoordden ze.
43
Jezus vroeg: hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de
44
Geest, Heer noemen? Want hij zegt: “De Heer sprak tot
mijn Heer: neem plaats aan mijn rechter hand, tot ik je
45
vijand onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer
46
noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in
staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem
vanaf die dag nog een vraag te stellen.
38

ACCLAMATIE Orgelspel Lied 568 a
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est
Waar liefde en genegenheid is, waar liefde is, daar is God

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
O How He Loves You And Me – Kurt Kaiser (1934-2018)

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij U:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER

LIED 320

SLOTLIED 974: 1, 2, 5

Orgel en trompet – reciteren – naspel

Orgel en trompet – reciteren – naspel

1. Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan
Hoor, Israël, mijn geboden
2. Bemin de Heer te allen tijd
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit het eerste en grote gebod,
de wil van God uw Vader.
3. Bied uw naaste de helpende hand
Spijzig de armen in uw land
een woning wil hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doe dit en gij zult leven.
4. De macht der liefde is zo groot
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord
God heeft het tot ons gesproken.

LEZING EVANGELIE Matteüs 22: 34-45
34

Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat Hij de
Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.
35
Om hem op de proef ter stellen vroeg een van hen, een
36
wetgeleerde,: Meester, wat is het grootste gebod in de
37
wet? “ Hij antwoordde: “Heb de HEER uw God lief met

1 Maak ons uw liefde , God, tot opmaat van het leven.
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven,
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.
2 Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
5 God, laat geen menskind uit uw ontferming vallen
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

WEGZENDING EN ZEGEN (staande)
Allen: Amen
De gemeente gaat weer even zitten.
SLOTMUZIEK Share My Yoke – Joy Webb (1932)
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
1. Voor de Diaconie, ten behoeve van de
inloopspreekuren in de diaconale locaties.
In opdracht van de Haagse Diaconie verricht Stek individuele financiële hulp
aan mensen die nergens anders terecht kunnen en die naar de Parkstraat
verwezen worden door instanties én door de gemeente Den Haag. Het gaat
vrijwel altijd om noodhulp en broodhulp en de Diaconie heeft er veel geld voor
over. Bijna duizend cliënten vinden jaarlijks de weg naar Stek. Niet alleen vanuit
het centrale kantoor wordt financiële hulp verstrekt. Dat gebeurt ook vanuit

