ONZE VADER

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK

SLOTLIED 943 (staande)
‘God gaat zijn ongekende gang’

(gemeente 1, 2, voorzanger 3, 4, gemeente 5, 6)
WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Veroneser allegro,
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Zondag 12 september 2021, 16e na Pinksteren
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
voorzanger: Lieuwe de Jong
ouderling: Hanneke Richter
diaken a.i.: Henk Teutscher
kindernevendienst: Lizette de Koning, Hanne Glerum
koster: Marian van Duijvenvoorde

COLLECTES bij de uitgang: 2 collectes (zie hieronder)
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per
bankoverschrijving. Zie de rekeningnummers in de Agenda.

DIENST van de SCHRIFT

Na de dienst: GEMEENTEBERAAD.

In STILTE komen we de kerk binnen

DE AGENDA

WELKOM en Calendarium

Bestemming collectes
1. Voor de Haagse Diaconie, ten behoeve van Buurt-en-kerkhuis
Shalom in Den Haag- Zuidwest (in de Shalomkerk).

AANVANGSMUZIEK Lied 197 – solozang

Toelichting. Shalom heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige plek met een aanbod
voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Enkele
projecten: moestuin, spreekuur voor hulp bij bureaucratische drempels, advies
voor opleiding, vrijwilligerswerk en banen, weggeefwinkel, sociale supermarkt,
naailessen, kapper.
U kunt zelf kennis maken met Shalom op 29 september van 13 -15 uur,
Vrederustlaaan 96. Graag wel van te voren aanmelden, via
hjoziasse@stekdenhaag.nl.

‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’

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

2. Collecte voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
onderhoud van de kerk.

DREMPELGEBED

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.

LIED 119b
‘Een lamp voor mijn voet is uw woord’ (Psalm 119)

Zondag 19 september, Vredesweek. Dienst van OBD
(Oecumenisch Beraad Duinoord) bij de Evangelische
Broedergemeente, Chasséstraat 1. Aanvang 10.30 uur. Geen
dienst in de Maranathakerk.
Zondag 26 september, 10.30 uur. Dienst met cantate. Zangers
van Musica Poëtica vertolken Engelse muziek van John Blow
en Thomas Tomkins. Voorganger: ds. Martine Nijveld, organist
Bert van Stam.
Voor crisispastoraat is tot 1 oktober beschikbaar
ds. IJjo Akkerman. Tel.: 06 55 79 65 95.
De kist van de Voedselbank staat permanent in de hal.
Hervat: 24-uurswake voor de poorten van het Catshuis, zo
lang de kabinetsformatie duurt, om te pleiten voor een beter
klimaatbeleid. Informatie en aanmelding:
www.deklimaatwakers.nl.
Wilt u de Maranathakerk financieel steunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds Maranathakerk,
o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma).

SMEEKGEBED, afgesloten met:
voorganger:
.......... zo bidden wij:
zingen Lied 301 f (voorzanger en gemeente)
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Christus onferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN
LOFLIED 305:1 (staande)
‘Alle eer en alle glorie’

DE SCHRIFT
ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
MOMENT met de kinderen
EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 45:20-25 (NB)
20 vergadert u en komt, treedt nader, tezamen,
die aan de volkeren zijt ontkomen!niets weten zij

die hun houten godsbeeld ronddragen
en bidden
tot een godheid die niet redt;
21 meldt en brengt te berde,
ja laten zij beraadslagen tezamen:
wie heeft dit van oudsher doen horen,
dit sindsdien gemeld?ben ik dat niet, de Ene?er is geen andere God buiten mij om,
een Godheid die rechtvaardig is
en redt,
geen is er buiten mij om;
22 wendt u tot mij en laat u redden,
alle einden der aarde,want ík ben God en anders geen;
23 ik heb bij mijzelf gezworen,
uit mijn mond
is in rechtvaardigheid uitgegaan
een woord dat niet zal terugkeren:
dat voor mij zich zal buigen alle knie,
zal zweren alle tong,24 alleen bij de Ene, zal men over mij zeggen,
is gerechtigheid en sterkte;
tot hem zullen komen, beschaamd,
allen die laaiend waren tegen hem;
25 door de Ene gerechtvaardigd zullen roemen
allen die zaad van Israël zijn!

LIED Psalm 116: 1-6 (voorzanger 1, 3, 5; gemeente 2, 4, 6)
‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’
TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 9: 14-29 (NB)
14 Als zij bij de leerlingen aankomen
zien ze een veelkoppige schare om hen heen
en schriftgeleerden
met hen samen aan het zoeken.
15 En heel de schare,- meteen als ze hem zien
zijn ze helemaal verbaasd;
toehollend hebben ze hem begroet.
16 En hij stelt hun de vraag:
waarover zijt ge samen met hen
aan het zoeken?
17 Eén uit de schare antwoordt hem:
leermeester, ik bracht mijn zoon naar u toe
die een geest heeft die maakt
dat hij niet praat;
18 wanneer die hem in bezit neemt, waar dan ook,
verscheurt hij hem, en híj schuimbekt
en knarst met de tanden en verschrompelt;
ik zei tot uw leerlingen
dat ze hem moesten uitwerpen,
en ze waren niet sterk genoeg!

dat dit zó aan hem geschied is?
En hij zegt: van kindsbeen af!,
22 en veelvuldig ook
heeft hij hem én in vuur geworpen
én in wateren,
om hem om te brengen;
nee, als u iets bij machte bent,
help ons dan, wees over ons bewogen!
23 Maar Jezus zegt tot hem:
over dat ‘als u bij machte bent’,alles is mogelijk voor wie gelooft!
24 Meteen heeft de vader van het jongetje
met een schreeuw gezegd:
ik gelóóf!- help mij
in mijn ongeloof!
25 Maar Jezus ziet
dat er (al) een schare te hoop loopt
en bestraft de onreine geest
door tot hem te zeggen:
jij geest van niet-kunnen-praten
en doofheid,
ík draag jóu op: kom uit hem vandaan
en kom niet meer bij hem binnen!
26 En schreeuwend en veelvuldig stuiptrekkend
komt hij naar buiten,
en hij wordt als een dode,
zodat velen zeggen ‘hij is gestorven!’
27 Maar Jezus grijpt zijn hand vast
en wekt hem op, en hij staat op.
28 Hij komt een huis binnen
en in afzondering
hebben zijn leerlingen hem gevraagd:
dat wij niet bij machte zijn geweest
hem uit te werpen!
29 Hij zegt tot hen:
dit soort is door niets bij machte
naar buiten te komen,
behalve door gebed!

LOFZANG





Muziek: Arie Eikelboom
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20 Zij brengen hem bij hem.
Meteen als de geest hem ziet
laat hij hem stuiptrekken;
hij valt op de grond
en is schuimbekkend
heen en weer gaan rollen.
21 Hij vraagt aan zijn vader:
hoe lange tijd is het al

der, o Zoon,
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UITLEG EN VERKONDIGING
19 Ten antwoord zegt hij tot hen:
o generatie zonder geloof,
tot wanneer moet ik bij u zijn,
tot wanneer moet ik het met u uithouden?brengt hem bij mij!



      

 









LIED 929 (voorzanger en gemeente)
‘Zoals de regen’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED

