
DE AGENDA 
 

Met psalmen door het leven In verband met de huidige 

(corona-)omstandigheden gaat morgenavond (2 november) 

de gespreksavond over de psalmen niet door. De deelnemers 

van beide psalmengroepen krijgen bericht of de volgende 

avonden (eind november) wel doorgaan. Meer info bij 

ds. Martine Nijveld: me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24 // 

06 16 73 37 42.  

 

Woensdag 4 november, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal. Reservering niet nodig. 
 

Vrijdag 6 november Maranatha Meditatie. 

Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam 

maar ook het hoofd rust. In een reeks workshops gaan we 

verschillende meditatievormen verkennen waarbij aandacht 

wordt besteed aan: het losmaken van het lichaam, het 

lichaamsgevoel en ontspanningstechnieken. We gaan op zoek 

naar welke vorm van meditatie ons aanspreekt, of juist niet! 

Wekelijks op vrijdag van 20 tot 21 uur in de Maranathakerk. 

Toegang: per keer € 2 , m.u.v. advent en veertigdagentijd. 

Kom in loszittende warme kleding en neem pen en papier mee. 

Inloop vanaf 19.45 uur. 

Opgeven bij: Cécile de Munnik | 070-360 14 67 | na 19.00 uur. 

Of mail: MaranathaMeditatie@gmail.com. 
 

Zondag 8 november, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger: 

ds. Mark van der Laan, Den Haag. Organist: Bert van Stam. 
 

Zondag 8 november, 17-18 uur. Concert door Eduard 

Preda op de vleugel van de Maranathakerk. Recital van 

klassieke pianowerken. Reservering uitsluitend via 

mailadres: publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl 
 

Zondag 15 november, 10.30 uur. Voorganger: ds. Erika van 

Gemerden. 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). 

 

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. 

 

De preek van vanochtend kunt u nalezen op de website, onder 

Erediensten. 

Diensten worden uitgezonden via Kerkomroep (kerkomroep.nl 

of de app Kerkomroep. De opname is rechtstreeks of achteraf te 

beluisteren. 

 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 1 november 2020, 22
e 
na Pinksteren – herfsttijd 

 

voorganger: ds. Martine Nijveld 

organist: Henk Lemckert 

ouderling: Margreet de Pous 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Marleen van Loenen 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

Er is vandaag geen samenzang, en ook geen solist. De liedteksten worden gezegd 

of muzikaal vertolkt. 

De kinderen, die naar de nevendienst gaan, komen niet terug in de kerk, maar 

kunnen na afloop opgehaald worden in de tuinkamer. 

In eerdere berichtgeving stond dat we vandaag een dienst van Schrift en Tafel 

zouden vieren. Maar we hebben er vanwege de huidige omstandigheden voor 

gekozen dit nog even uit te stellen. 

 

 

 

 

 

WELKOM  

 

AANVANGSMUZIEK  'Allein zu dir, Herr Jesu Christ',  

Johann Pachelbel (1653-1706) 
 

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 PSALM 119   orgelspel – Psalm 

119: 41-48 (vertaling Gerard Swüste) – orgelspel 
 

SAMEN bidden wij ons SMEEKGEBED: 
Voorganger:  

Vanwege alle scherven van geluk 

en alle menselijke puinhopen, 

roepen wij kyrie eleison. 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

Voorganger:  

Vanwege alle grote woorden, 

die niet in daden worden vertaald, 

roepen wij kyrie eleison. 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

Voorganger: 

Vanwege alle stukgeslagen dromen 

en alle vervlogen idealen, 

roepen wij kyrie eleison. 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

Voorganger: 

Vanwege allen die vernederd worden, 

terneergeslagen, machteloos, 

roepen wij kyrie eleison. 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

DIENST van de SCHRIFT  



Voorganger: 

Vanwege oorlogen en aanslagen, 

wereldleiders die mensen opstoken tegen elkaar, 

roepen wij kyrie eleison. 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

Voorganger: 

Vanwege alles wat vloekt met uw Naam 

en toekomst in de weg staat, 

roepen wij kyrie eleison. 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

Voorganger: 

Vanwege alle pijn en elk verdriet, 

jong gemis, oud zeer, stille nachten, lege dagen, 

vanwege alle zorgen en onzekerheid, 

roepen wij kyrie eleison 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

Voorganger: 

Vanwege de hoop en de liefde, 

vanwege uw goedheid en uw trouw, 

roepen wij kyrie eleison 

ALLEN: HEER ONTFERM U 

 

GLORIAMUZIEK 'Wij moeten Gode Zingen' in een 

bewerking van Wim van Beek (1930-2017) 

 

Er is een klein verhaal voor de kinderen (en voor 

iedereen die van verhalen houdt) en vervolgens gaan de 

kinderen naar de kindernevendienst  
 

DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING OP DE LEZINGEN 

 

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT  

Spreuken 8: 12-21 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 
12

Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad, 

door overpeinzing vind ik kennis. 
13

Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. 

Ik verafschuw trots en hoogmoed, 

leugens en het kwaad. 
14

Bij mij vind je beraad en overleg, 

ik heb inzicht, ik heb kracht. 
15

 Door mij regeren koningen, 

bepalen heersers wat rechtvaardig is. 
16

Vorsten heersen dankzij mij, 

ik laat leiders rechtvaardig regeren. 
17

Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, 

wie mij zoekt, zal mij vinden. 
18

Rijkdom en eer zijn mijn bezit, 

duurzame weelde en gerechtigheid. 
19

Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, 

ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver. 
20

Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, 

ik volg de paden van het recht 
21

om rijk te maken wie mij liefheeft, 

om zijn schatkamers te vullen. 

 

LIED 850 

Orgelspel – de tekst wordt gelezen – naspel 
 

LEZING UIT HET EVANGELIE: 

Matteüs 23: 1-12 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 
Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen 

2
en zei: 

‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de 

stoel van Mozes. 
3
Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en 

handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf 

niet wat ze jullie voorhouden. 
4
Ze bundelen alle voorschriften tot een 

zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf 

geen vinger uitsteken om die te verlichten. 
5
Al hun daden zijn erop 

gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers 

hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, 
6
ze 

verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, 
7
en 

hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en 

door de mensen rabbi te worden genoemd. 
8
Jullie moeten je niet 

rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie 

zijn elkaars broeders en zusters. 
9
En noem niemand op aarde vader, 

want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. 
10

Laat je 

ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de 

messias. 
11

De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. 
12

Wie 

zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal 

worden verhoogd. 

 

ACCLAMATIE 

voorganger: Woorden van leven, een weg om te gaan. 

  Kom, Geest, vervul ons hart met licht. 

allen:   Ontsteek in ons het vuur van uw liefde.  

  Halleluja. 
 

OVERDENKING 

 

MUZIEK Improvisatie bij: 

‘Dit ene weten wij en aan dit één houden we ons vast in 

de duistere uren: er is een Woord, dat eeuwiglijk zal 

duren, en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.’ 
(Deze tekst vindt u onder lied 850 in ons Liedboek. De woorden van 

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk zijn op muziek gezet door 

Mariëtte Harinck) 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

diaken:   … daarom bidden wij U: 

allen:  Adem van God, vernieuw ons bestaan. 

ONZE VADER (allen) 

 

SLOTLIED 771 

Orgelspel – de tekst wordt gelezen – naspel 
 

AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 

 

SLOTMUZIEK 

'Andante Semplice', Ernest Tomlinson (1924-2015) 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de Diaconie, ten behoeve van een project van Kerk in 

Actie. Het betreft vormingsactiviteiten voor vrouwen van de 

kerk in West-Papua (Indonesië). 
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van 

hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een 

maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 

binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum 

P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de 

kerk en de samenleving. 

2. Voor de Kerkrentmeesters, ten behoeve van onderhoud. 

 
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. Zie de nummers in de 

Agenda. 


