WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Fantasia in c., Johann Sebastian Bach (1685-1750)
COLLECTES bij de uitgang: twee collectes.
(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per
bankoverschrijving. Zie de nummers in de Agenda.)
Bestemming collectes
1. Voor de wijkdiaconie van de Maranathakerk.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de verwarming.

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

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 21 november 2021, Voleinding
voorganger: ds. IJjo Akkerman
organist: Klaas Doornbos
pianist: Eduard Preda
ouderling: Margreet de Pous
diaken: Adrie Vrolijk
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Henk Teutscher

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
Gedachtenis der overledenen

DE AGENDA
Afgelast: Boekenmarkt Boek & Bar op 26 en 27 november.
Wordt verplaatst naar het voorjaar.

In STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en Calendarium

Zaterdag 27 november, 14.30 uur. Trekking van de
bazaarloterij. Belangstellenden zijn welkom. De prijswinnaars
krijgen bericht.
Zondag 28 november, kerkdienst op Eerste Advent, 10.30 uur.
Voorganger ds. Erika van Gemerden. Organist Bert van Stam.
Woensdag 1 december, 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie.
Guido van de Meent zingt Franse chansons en Nederlandse
luisterliedjes. Toegang vrij.
Zondag 5 december, 10.30 uur, kerkdienst op Tweede Advent.
Voorganger ds. Bert Kuipers. Met cantate ‘Jauchzet dem
Herrn’ door Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen.
Woensdag 15 december, 14.30-16.30 uur. ‘Een lust voor het
oog’. Botine Koopmans en Dick Valentijn (Monumentenzorg
Den Haag) houden een voordracht over hun boek over de 25
mooiste Haagse kerken. Toegang vrij.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur.
Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.)
Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is
beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05.
E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.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);
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw interesse op
een andere manier tonen? Neem contact op met een van de
ambtsdragers. Algemeen mailadres:
info@maranathakerkdenhaag.nl

Actuele info: www. maranathakerkdenhaag.nl

AANVANGSMUZIEK
Prelude no. 4 op. 28, Frédéric Chopin (1810-1849)

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 139: 1-4
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

SMEEKGEBED
voor de nood van de wereld, afgesloten met:
voorganger:
.......... zo bidden wij:
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 Psalm 139: 8 (staande)
‘Ik loof U die mijn schepper zijt’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
De KINDEREN gaan naar de nevendienst
EERSTE SCHRIFTLEZING
Openbaring 1: 1-8 (Naardense Bijbel)

1 Openbaring van Jezus Christus,
die God hem gegeven heeft
om aan zijn dienaars te tonen
‘wat spoedig moet
geschieden’ (Dan. 2,28),
en welke hij in tekenen
bekendgemaakt heeft
door de zending van zijn engel
aan zijn dienaar Johannes,
2 die getuigd heeft
van het woord Gods,
en van het getuigenis van Jezus
Christus:
al wat hij heeft gezien.
3 Zalig die voorleest en zij die
horen de woorden van de
profetie
en onderhouden wat daarin
geschreven is,
want het tijdstip is nabij.
4 Johannes aan de zeven
vergaderingen in Asia:
genade zij u en vrede van hem
die is en die was en die komt,
van de zeven geesten voor zijn
troon
5 en van Jezus Christus,de
getrouwe getuige,

de eerstgeborene van de doden,
en de vorst van de koningen der
aarde.
Aan hem die ons liefheeft
en ons van onze zonden heeft
verlost
door zijn bloed,
6 -en hij heeft ons tot een
koninkrijk,
tot priesters voor zijn God en
Vader gemaaktaan hem de glorie en de kracht
tot in de eeuwen der eeuwen!
Amen.
7 ‘Zie, hij komt met de
wolken’ (Dan. 7,13),
en elk oog zal hem zien,
ook diegenen die hem
doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde
zullen over hem weeklagen.
Ja, amen!
8 Ik ben de alfa en de omega,
zegt God de Heer,
hij die is en die was en die komt,
de albeheerser.
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UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 747: 1-5
‘Eens komt de grote zomer’

DE GEBEDEN EN GAVEN
GEDACHTENIS der overledenen
LIED 760
‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’
Het Calendarium wordt in de gedenknis geplaatst.

MEDEDELINGEN
SCHRIFTLIED 513

VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED

‘God heeft het eerste woord’

TWEEDE SCHRIFTLEZING
Markus 13: 14-27 (NB)
14 Wanneer ge ‘de gruwel der
verwoesting’
ziet staan waar het niet moet –wie
voorleest lette er op– laten dan
die in Judea vluchten
naar de bergen,
15 laat wie op het dak is niet
afdalen en niet binnengaan om
iets weg te halen uit zijn huis,
16 en laat wie op het veld is
niet omkeren naar achter zich
om zijn kleed op te halen;
17 wee haar die in die dagen
een kind in de schoot hebben
en die zogen;
18 bidt dat het niet ‘s winters
geschiedt;
19 want die dagen zullen zijn
‘een verdrukking
zoals er niet geschied is
vanaf het begin der schepping’
die God geschapen heeft
tot nu toe
en niet meer geschieden zal;
20 en als de Heer die dagen
niet verkortte,
zou niemand van alle vlees
worden gered;
maar ter wille van de
uitverkorenen
die hij heeft uitverkoren
heeft hij de dagen verkort;

DE TAFEL
21 en als dán iemand tot u zegt:
zie, hier is de Christus, zie daar!,
gelooft het niet;
22 er zullen namaakchristussen
en namaakprofeten ontwaken,
en zij zullen tekenen en wonderen
doen,
om, als dat mogelijk is,
de uitverkorenen tot dwaling te
brengen;
23 gij, kijkt uit,
ik heb u alles voorzegd!–
24 maar in die dagen zal
na die verdrukking
‘de zon worden verduisterd
en de maan haar schijnsel niet
geven’,
25 en ‘de sterren zullen uit de
hemel vallen,
en de machten in de hemelen
zullen wankelen’,
26 en dan zullen ze zien
‘de mensenzoon, komend in
wolken’
met grote macht en heerlijkheid;
27 en dán zal hij de engelen
uitzenden
en zijn uitverkorenen
‘samenbrengen
uit de vier windstreken,
vanaf de rand van de aarde
tot aan de rand van de hemel’.

NODIGING
TAFELGEBEDEN
v. De HEER zal bij u zijn
a. DE HEER ZAL U BEWAREN
v. Verheft uw hart
a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
v. Brengen wij dank aan de HEER onze God
a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
v. .... zingen wij:
SANCTUS EN BENEDICTUS LIED 404 a
v. voortzetting,uitlopend op de inzettingswoorden
v. gebed om de Heilige Geest.
VREDEGROET en GEBED DES HEREN
WOORDEN over BROOD EN BEKER
AGNUS DEI LIED 408 a
GEMEENSCHAP van BROOD EN WIJN
MUZIEK Nocturne no. 14 op. 48, F. Chopin
DANKGEBED
SLOTLIED 766 (staande)
‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’

