DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN, o.a. over de collectes, die gehouden
worden bij de uitgang.
VOORBEDEN en STIL GEBED, met daarbij telkens:
diaken: …zo bidden wij samen:
ALLEN: Adem van God, vernieuw ons bestaan
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 de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

SLOTLIED 150a: 1, 2 (staande)
‘Geprezen zij God’

ZENDING EN ZEGEN (staande)
ALLEN: Amen
We gaan weer zitten voor:
John Sheppard (1515-1558): REJOICE IN THE LORD
Rejoice in the Lord alway,
and again I say rejoice.
Let your restraint be known unto all
men.
The Lord is e'en at hand.
Be careful for nothing;
but in all prayer and supplication
let your petition be manifest unto
God,
with giving of thanks.
And the peace of God,
which passeth all understanding,
keep your hearts and minds, through
Christ Jesus. Amen.

(Vertaling: zie de lezing uit
Filippenzen 4, de verzen 4 t/m 7)

COLLECTES bij de uitgang: 2 collectes (zie hieronder)
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per
bankoverschrijving. Zie de rekeningnummers in de Agenda.
Bestemming collectes
1. Voor de Haagse Diaconie, ten behoeve van Buurt-en-kerkhuis
Shalom in Den Haag- Zuidwest (in de Shalomkerk).
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.

2. Collecte voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de
kerkmuziek in de Maranathakerk.
Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.
De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op de
website, maranathakerkdenhaag.nl

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 26 september 2021, 19e na Pinksteren
voorganger: ds. Martine Nijveld; organist: Bert van Stam
ouderling: Margreet de Pous; diaken a.i.: Pieter van den Broek
kindernevendienst: Cecile de Munnik; koster: Marian van Duijvenvoorde
Musica Poëtica: Michal Bitan, sopraan; Iris Bouman, alt;
Felipe Gallegos, tenor; João Luís Paixão, bas; Jörn Boysen, dirigent.

DIENST van SCHRIFT en CANTATE
Bij de viering:
Op deze zondag is onze dienst vol muziek! Er klinkt muziek en zang vanuit ‘het
land aan de overkant’. We horen Ravenscroft en Blow, Sheppard en Croft. Het zijn
vooral vertolkingen van psalmen: psalm 19, 86 en 117. En aan het eind klinkt een
tekst uit Filippenzen.
Ook de liederen die we als gemeente zingen, zijn ‘liederen van overzee’.

WELKOM
AANVANGSMUZIEK
Chaconne over 'Culross' (Lied 848, Al wat een mens te
kennen zoekt) – 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
LIED 836: 1, 2
‘O Heer die onze Vader zijt’

Thomas Ravenscroft (1582/93?-ca.1635):
PSALM 19, THE HEAVENS AND THE FIRMAMENT
The heavens and the firmament
do wondrously declare
The glory of God omnipotent,
his works and what they are.
The wondrous works of God appear
by every day’s success:
The nights which likewise their race run
the selfsame things express.
And all the Sky from end to end,
he compasseth about:
Nothing can hide it from his heat
but he will find it out.
But Lord what earthly man doth know
the errors of his life?
Then claense my soul from secret sins,
which are in me most rife.
Accept my mouth and eke my heart,
my words and thoughts each one:
for my Redeemer and my strength
O Lord thou art alone.

Psalm 19 is een loflied op de grootsheid van de schepping en op de
volmaaktheid van de Tora. En zo ook een oproep aan de mens om met
respect voor beide te leven – onder de regenboog van Gods trouw.

Als KYRIE en GLORIA zeggen wij:
Allen:
Geniet van de goedheid van God,
steeds weer zal Hij ons bevrijden.
Voorganger:
Het is goed om een lied van vreugde
te zingen, want vol blijdschap is het leven
dat Hij ons gunt. Hij luistert als wij roepen,
Hij bevrijdt ons uit de nood.
Allen:
Geniet van de goedheid van God,
steeds weer zal Hij ons bevrijden.
Voorganger:
Bergen en dalen zullen we kennen,
niets blijft ons bespaard. Maar altijd weer
doet Hij ons opstaan. Gebroken mensen
is Hij nabij, Hij redt wie zwaar
wordt getroffen.
Leef dan in zijn licht, mijd het duister,
doe wat goed is en streef naar vrede.
Allen:
Geniet van de goedheid van God,
steeds weer zal Hij ons bevrijden.
(tekst: Margryt Poortstra, naar psalm 34, te vinden in ‘Zangen
van zoeken en zien’, lied 387; licht aangepast MN)

LOFLIED ‘Aan U, Vader, alle glorie’ (staande):
(muziek: John Goss (1800-1880) - Praise my soul (als Liedboek
103c); tekst: Sytze de Vries; uit: ‘Het liefste lied van overzee’,
deel 1, lied 1)

1.

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

2.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

DE SCHRIFTEN
MOMENT MET DE KINDEREN
Als INTRO bij de schriftlezingen:
John Blow (1649-1708): BE MERCIFUL UNTO ME
Be merciful unto me, O Lord: for I will
call daily upon thee.
Comfort the soul of thy servant: for
unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
For thou, Lord, art good and gracious:
and of great mercy unto all them that
call upon thee.

Wees mij genadig, Heer, heel de dag
roep ik tot u,
verblijd het hart van uw dienaar, naar
u verlang ik, Heer.
U, Heer, bent goed en tot vergeving
bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u
aanroept.
(Psalm 86:3-5, NBV 2004)

LEZING UIT DE PSALMEN Psalm 117 (NBV 2004)
1
Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
2
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!
LIED 848: 1-4
‘Al wat een mens te kennen zoekt’

LEZING UIT DE BRIEVEN Filippenzen 4: 4-9 (NBV 2004)
4
Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De Heer is nabij.
6
Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.
7
Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8
Ten slotte, broeders en zusters,
schenk aandacht aan alles wat waar is,
alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is,
alles wat zuiver is,
alles wat lieflijk is,
alles wat eervol is,
kortom, aan alles wat deugdzaam is
en lof verdient.
9
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen,
wat ik u heb verteld en laten zien.
Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
LIED 848: 5
‘Eer aan de Vader, Zoon en Geest’

3.

Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

OVERDENKING
William Croft (1698-1727):
O PRAISE THE LORD, ALL YE HEATHEN
O praise the Lord, all ye heathen:
praise him, all ye nations.
For his merciful kindness is ever more
and more towards us: and the truth of
the Lord endureth for ever. Praise the
Lord.

(Vertaling: zie de lezing van Psalm 117)

