DE GEDACHTENIS

GEDACHTENISDIENST IN DE

MARANATHAKERK

INLEIDING OP DE GEDACHTENIS

Zaterdag 21 en zondag 22 november 2020

LIED 728 (door solisten)
-

regel 1-4: Lieuwe de Jong
regel 5-8: Jorina van Bergen en Martine Nijveld
regel 9-12: Lieuwe, Jorina en Martine

WE NOEMEN DE NAMEN
Tijdens deze gedachtenis klinkt een aantal keer:
‘Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid.’
(Zangen van zoeken en zien, lied 26)
-

-

De namen staan op het inlegvel bij deze liturgie.
Bij elke naam steken we een kaars aan.
Na alle namen van mensen uit de gemeente ontsteken we een
kaars om hen te gedenken, die ons eerder ontvielen en blijvend
leven in ons hart.
Daarna ontsteken we een kaars voor zoveel anderen, mensen
dichtbij en mensen ver weg, in en uit het nieuws, waarbij we
kunnen denken aan:
slachtoffers van de pandemie
vluchtelingen
slachtoffers van onrecht (Black Lives Matter).
Maar ook aan:
de surfers bij Scheveningen
en vele anderen…

DE GEBEDEN EN GAVEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken:
… daarom bidden wij U:
allen:
Adem van God, vernieuw ons bestaan.

voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam; solozang: Lieuwe de Jong
ouderling: Margreet de Pous; diaken: Jorina van Bergen
voorbeden: Govert Lakerveld
kindernevendienst (zondag): Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde
Bij deze dienst
Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of
de app Kerkomroep) en is daar rechtstreeks of later te beluisteren.
Er is in deze dienst geen samenzang. Liederen worden gezongen door de
solist/en. De teksten vindt u in het liedboek of in deze liturgie.
Tijdens de zondagse viering is er ook kindernevendienst.
In andere jaren vierden we deze gedachtenisdienst als een dienst van
Schrift & Tafel. We hebben ervoor gekozen dat in de huidige
omstandigheden niet te doen. Alle accent ligt op het noemen van de
namen en het aansteken van de kaarsen. Zo gedenken we hen die ons
zijn voorgegaan.
Na de dienst is er geen koffiedrinken. Maar wilt u napraten, een
afspraak maken of alleen even reageren? App, bel of mail dan gerust:
ds. Martine Nijveld, tel. 06 16 733 742 of me.nijveld@ziggo.nl

DIENST van de SCHRIFT

Samen bidden we het ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

MEDEDELINGEN
SLOTLIED 871: 1, 3, 4 (solozang)
AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN (staande)
allen: AMEN
De gemeente gaat weer even zitten. Na de muziek verlaten we op aanwijzing
van de koster de kerk. Wij nodigen de nabestaanden uit om nog even te
blijven. Zij ontvangen dan de kaars die is aangestoken voor degene die zij
gedenken.

WELKOM
AANVANGSMUZIEK
Prelude over 'Gij hebt, o Vader van het leven'
(LB 823) – Bert van Stam

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
ouderling:

Levende God,
ontelbaren zijn ons voorgegaan,
jong en oud,
familie en tijdgenoten,
vriendinnen en vreemden,
geliefden en vrienden,
mensen van naam en vergeten mensen.
Nu wij hen vandaag gedenken,
bidden wij U:

allen:

laat hun gedachtenis tot een zegen zijn,
en omgeef ons allen met
uw barmhartigheid,

SLOTMUZIEK
Figurirter Choral 'Gott des Himmels und der Erden',
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
1. Diaconie. Landelijk werk Protestantse Kerk, trainingen
‘Omzien naar elkaar in en buiten de kerk’.
2. Kerkrentmeesters, voor het onderhoud van het
kerkgebouw.

geef ons de moed om verder te gaan
op de weg van het goede,
naar uw rijk van leven en licht.
Amen.
LIED 275: 1, 2, 3 (solozang)
SMEEKGEBED
Fragmenten uit het gedicht ‘Altijd Overal’
van Bette Westera
LIED 275: 4, 5 (solozang)
EEN VERHAAL VOOR KLEINE EN GROTE OREN
Op zondag is er kindernevendienst. Dan gaan de kinderen
na het verhaal naar hun eigen ruimte.

DE SCHRIFTEN
INLEIDING OP DE LEZINGEN
UIT HET EERSTE TESTAMENT
Psalm 97 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
We zeggen de psalm in beurtspraak.
k = kanselzijde
d = doopvontzijde
k:
d:
k:
d:
k:
d:
k:

d:

k:
d:

k:
d:

De HEER is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
In wolk en duisternis is hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.
Vuur gaat voor hem uit,
rondom verterend wie tegen hem opstaan.
Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.
De bergen smelten als was voor de HEER,
voor de Heer van heel de aarde.
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
volken aanschouwen zijn majesteit.
Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor hem moeten alle goden zich buigen.
Sion hoort het en verheugt zich;
de steden van Juda juichen
om uw rechtspraak, HEER.
U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.
U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.
Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,
en breng hulde aan zijn heilige naam.

en leven, liefde doen ontspringen,
in fluisteringen en in zingen
geweten zijn.
Dat woord geeft niet de wind van voren,
veroordeelt niet en wil geen wraak,
is dagelijks opnieuw geboren
en in een mensenhart te horen,
tot licht gemaakt.
Laat mij een taal van liefde spreken,
verzoening mag mijn spreken zijn,
een woord dat als een warme deken
bedekt wie in de kou bezweken,
zo zal het zijn.

LEZING UIT HET TWEEDE TESTAMENT
1 Korintiërs 13 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
1

Al sprak ik de talen van alle mensen
en die van de engelen –
had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong
of een schelle cimbaal.
2
Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen –
had ik de liefde niet,
ik zou niets zijn.
3
Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde
niet,
het zou mij niet baten.
4
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan,
6
ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
7
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.
8
De liefde zal nooit vergaan.
Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –
9
want ons kennen schiet tekort
en ons profeteren is beperkt.
10
Wanneer het volmaakte komt
zal wat beperkt is verdwijnen.
11
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke
achter me gelaten.
12
Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

ACCLAMATIE
LIED ‘Een taal van liefde’ (solozang)
(Uit ‘Zangen van zoeken en zien’, lied 581)
Dat woord is niet in steen geschreven,
niet hard in wetten neergelegd,
maar ergens in een mensenleven
uit liefde en om niet gegeven
en uitgezegd.
Dat woord wil mensen niet bedwingen,
maar lucht en adem, eten zijn

voorganger:

allen:

Woorden van leven, een weg om te gaan.
Kom, Geest, vervul ons hart met licht.
Ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Halleluja.

OVERDENKING
MUZIEK
Largo, no. 3 uit 'Five Contrasts' - Edgar Arro (1911-1978)

Gedachtenisdiensten

DE AGENDA

zaterdag 21 november en
zondag 22 november 2020

Woensdag 25 november, 10-12 uur. Koffieochtend in de
tuinzaal. Reserveren niet nodig.

Wij noemen de namen:

Gaat wel door 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.).

Johannes Dirk (Joop) Leeuwendal
Jacob (Jaap) van den Berg
Petronella Johanna van Spronsen
Janneke Gerda van Straalen
Everdina (Diny) Vrolijk
Johannes Jacob van Delft
Maria Wijnanda Douwes
Cornelis (Kees) Buskop
Free Vooys-Bosma
Mw. Korony
Nell de Vries-Naaborgh
Gerrit Jan Bothof
Dick van der Zwan
Elisabeth Schillemans
Lamkje (Lammy) Kuiper-Woudsma
Ronald Peter Snijder
Simon Petrus van Dortmondt
Jannis Bruno Willemsen
Susanna Plas
Marinus (Mar) van Dijke
Pieter Johannes van der Harst
Carolus Josephus Franciscus van der Meer
Aaltje Mataheru-Akkerman
Alida Maria van Nieuwkerk

Zondag 29 november, 10.30 uur, eerste advent. Kerkdienst,
voorganger ds. Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Gaat wel door 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
Onderstaande twee activiteiten gaan NIET door
Gespreksavonden over de psalmen op maandag 23 en
maandag 30 november . Van harte hoop ik dat we in het nieuwe
jaar een frisse herstart kunnen maken. Meer info bij ds. Martine
Nijveld: me.nijveld@ziggo.nl of (070) 779 07 24 // 06 16 733 742.
Ook de wandeling (Wandel je wijzer) op vrijdag 27 november
gaat niet door (meer info: M.E. Nijveld).
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).

Alles wat we zien
zal voorbijgaan
wij zullen voorbijgaan
de een gaat voor de ander
zelden samen.
Alles wat we zien
zal voorbijgaan
maar ’t licht
dát blijft
en in dat licht
wij.
(Uit een gedicht van Marinus van den Berg)

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.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

