
DE AGENDA 

 

Vanmiddag 2 augustus, 17-18 uur. Zomerconcert. 

Recital door Eduard Preda, piano. Werken van Bach, 

Chopin, Liszt, Ponce. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

Intekenlijst in de hal. 

 

Woensdag 5 augustus, rondleiding Grote Kerk. 

Verzamelen om 14 uur bij zij-ingang, Rond de Grote Kerk 

12. Aanmelding niet nodig. Rondleider: stadsgids Robert 

van Venetië. Dit is een samenwerkingsproject met de 

Houtrustkerk. 

 

Zondag 9 augustus 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger  

Sity Smedinga. Organist: Lieuwe de Jong. 

 

Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel 

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). 

 

Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

Zondag 2 augustus 2020, 9e zondag na Pinksteren  

voorganger en solozang: ds. Bert Kuipers, Rotterdam 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Henk Teutscher 

diaken: Pieter van den Broek 

koster: Tim de Gelder 

 

koster: Tim de Gelder 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

Adagio, BWV 564, J. S. Bach (1685-1750) 

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 VAN DE ZONDAG 995 – solozang 

‘O Vader, trek het lot U aan’ 

SMEEKGEBED  

voorganger:  ..........  zo bidden wij: 

   Heer ontferm U 

 allen: HEER ONTFERM U 

 v.    Christus ontferm U 

 a.  CHRISTUS ONTFERM U 

 v.  Heer ontferm U 

 a.  HEER ONTFERM U 

GLORIA v. Ere zij God in de hoge 

          a. EN VREDE OP AARDE 

   VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

MUZIEK Quasi Allegro uit L’Organiste van 

César Franck (1822-1890) 

 

DE SCHRIFT 

Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN 

van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 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. 

 

 

 

DIENST van de SCHRIFT  



LEZING EERSTE TESTAMENT Nehemia 9: 15-20 (NBV) 

Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de 

hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen 

uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te 

gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder 

ede had beloofd. 16Maar onze voorouders hebben zich 

misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar 

uw geboden. 17 

Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen 

die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een 

nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in 

Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig 

en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet. 

18 Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te 

zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 

19Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar 

in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds 

de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s 

nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte 

waarlangs ze moesten gaan. 20U gaf hun uw goede 

geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger 

met manna, u leste hun dorst met water. 

 

LIED Psalm 78 – solozang 5 en 11; 6 als orgelvers 

‘Mijn volk, ik ga geheimen openleggen’ 

 

LEZING TWEEDE TESTAMENT Matteus 14: 13-21 (NBV) 

13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar 

een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de 

mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden 

volgden ze hem over land. 14Toen hij uit de boot stapte 

en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen 

en hij genas hun zieken. 

15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar 

hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is 

al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen 

gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16Maar Jezus zei: 

‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17Ze 

antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf 

broden en twee vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19En 

nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras 

te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, 

keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit 

en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de 

leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20Iedereen at 

en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over 

waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21Er 

hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en 

kinderen niet meegeteld. 

 

LIED 383 – solozang; 2 en 4 als orgelvers 

‘Zeven was voldoende’ 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

MUZIEK Largo e spiccato (BWV 596), J.S. Bach 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

MEDEDELINGEN 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo roepen wij U aan: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

ONZE VADER 

LIED 382 – solozang; 2 als orgelvers 

‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’ 

WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 

SLOTMUZIEK  

Fuga in C, BuxWV 174, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de diaconie, ten behoeve van de zondagse 

bloemengroet; 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

onderhoud van het gazon rondom de kerk. 
U kunt ook een gift overmaken per bank. Zie de rekeningnummers  

in de Agenda. 

 

De preek van vanochtend staat vanaf morgen ook op de 

website. 

 

Helaas is er vandaag nog geen koffie na afloop. Over 

enkele weken wordt dit hervat. 
 


