DE AGENDA
Woensdag 18 november, 10-12 uur. Koffieochtend in de
tuinzaal. Reserveren niet nodig.
Volgende week is het zondag Voleinding. We noemen dan de
namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden.
Er zijn dit jaar twee kleinschalige vieringen, met elk maximaal
dertig bezoekers.
De eerste dienst is zaterdag 21 november om 16.00 uur.
De tweede dienst is zondag 22 november om 10.30 uur.
De diensten zullen identiek zijn.
Van harte hopen we dat gemeenteleden zich wat zullen
verdelen over deze twee diensten. Aanmelden is daarom
nodig. Voorganger in beide diensten: ds. Martine Nijveld.
Organist: Bert van Stam.
Woensdag 25 november, 20 uur. Lezing ‘Daar werd iets groots
verricht’. Historicus en publicist Piet Hagen is een kenner van
het verleden van Indonesië, en van de verhoudingen tussen
Nederland en zijn voormalige kolonie. Hij houdt een
voordracht over drie aspecten die opnieuw actueel zijn: het
militaire geweld als basis van het koloniale systeem, de
verhouding tussen kolonialisme, christendom en islam, en de
kritiek op het kolonialisme in vroeger eeuwen, onder andere
van Multatuli, schrijver van de Max Havelaar. Toegang € 5.
Reserveren: info@maranathakerkdenhaag.nl of
06 41 45 28 29 (sms of tel.).
Zondag 29 november, 10.30 uur, eerste advent. Kerkdienst,
voorganger ds. Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Zondag 29 november, 17-18 uur. Pianorecital door Eduard
Preda op de vleugel van de Maranathakerk. Werken van
Frederic Chopin. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
Reserveren voor dit concert uitsluitend via e-mail:
publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl
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.
Diensten in de Maranathakerk zijn ook te beluisteren, direct
en achteraf, via internet. Ga naar kerkomroep.nl.

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 15 november 2020, 2e zondag Voleinding
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
zang: Jorina van Bergen
trompet: Pieter Koster
ouderling: Henk Teutscher
diaken a.i.: Pieter van den Broek
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde
koster: Tim de Gelder

DIENST van de SCHRIFT

IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Allegro Vivo uit Sonata Seconda – Giovanni
Buonaventura Viviani (1638-1693) (trompet en orgel)

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 23: 1
‘Ik wil van God als van mijn herder spreken'
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
GLORIA v.
a.

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED Psalm 9: 1, 4, 5
‘Met heel mijn hart zing ik uw eer'

DE SCHRIFT
Voor het lezen 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 UIT DE PROFETEN Ezechiël 34: 11-17 (NBV)
Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen
omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder
naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid
zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan
en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn
verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.
13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen
bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten
terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de
waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar
mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras
vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen
grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn
schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de
HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan,
verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren
verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette
en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het
moet. 17 Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God,
de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en
het andere, tussen rammen en bokken.

een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was
naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in
de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan
zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij
u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt,
ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u
gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker
jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken
niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet
gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te
wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige
leven.’

LIED 158b
‘Een schoot van ontferming is onze God’

MEDEDELINGEN

LEZING VAN HET EVANGELIE Matteüs 25: 31-46
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door
luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen
alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij
de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de
schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de
koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie
zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan
het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de
wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger
en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen
mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie
kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of
dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben
wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt
gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat
u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij
ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn
vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige
vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik
had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was

MUZIEK
Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 633) –
Johann Sebastian Bach (1685-1750) (orgel)
UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Erschienen ist der herrliche Tag – J.S. Bach (orgel)

DE GEBEDEN EN GAVEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo bidden wij U:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 1012: 1, 4, 5
‘Geef aan de wereld vrede Heer’
WEGZENDING en ZEGEN (staande)
allen: AMEN
De gemeente gaat weer even zitten.
SLOTMUZIEK
Swedish Hymn – Peter Graham (1958) (trompet en
piano)
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

1. Voor de Diaconie, ten behoeve van ‘Jong
Transvaal|Schilderswijk’.
Onder deze noemer functioneert in de Julianakerk in Transvaal een
informatiepunt voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Je wordt er
geholpen als je ergens mee zit en je kunt er werken aan je toekomst. In het
Stagehuis in de Schilderswijk is een proef gestart met gratis
huiswerkbegeleiding en andere ondersteuning. De Haagse Diaconie
ondersteunt dit werk van harte.

2. Voor de Kerkrentmeesters, ten behoeve van het
winterklaar maken van de tuin rond de kerk.
Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de
website, onder erediensten.
Permanent In de hal staat de kist van de voedselbank.

