
DE AGENDA 

 

Zondag 16 augustus 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger  

Ds. IJjo Akkerman, Den Haag. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 23 augustus 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Rob van Essen, Delft. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 30 augustus 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. David Schiethart, Den Haag. Organist: Bert van Stam. 

 

Vooraankondiging voor woensdag 30 september, 

20 uur. Avond met Valentijn Wösten, ‘advocaat van de 

planeet.’ 

De overheid is niet betrouwbaar als het gaat om het 

beschermen van de natuur. Dat is de overtuiging van 

Valentijn Wösten uit Voorburg, juridisch raadsman van 

milieugroeperingen. Een jaar geleden beleefde hij een 

grote overwinning. De Raad van State zette als hoogste 

bestuursrechter een streep door het Nederlandse 

stikstofbeleid, omdat het natuurgebieden onvoldoende 

beschermt. Sindsdien liggen veel bouwactiviteiten in het 

hele land stil. 

Advocaat Wösten komt uitleggen waarom hij deze zaak 

als een regelrechte blamage voor het openbaar bestuur 

beschouwt. Het parlementaire seizoen begint volgende 

maand weer, nieuwe Kamerverkiezingen zijn in aantocht. 

Maar wat gaat er mis in de hoofden van adviseurs, 

ambtenaren en bestuurders, als eigen waarden met 

voeten worden getreden? 

Dat hij zijn voordracht in een kerk houdt, geeft volgens 

hem aan de avond een meerwaarde. 

Geloofsgemeenschappen vormen nog een van de 

weinige gemeenschappen die bij elkaar komen zonder 

dat er een zakelijk belang aan ten grondslag ligt. Dat vind 

ik heel belangrijk’, zei hij in de Volkskrant. 

Lezing en gesprek met het publiek. 

 

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 9 augustus 2020, 10e zondag na Pinksteren  

voorganger: Sity Smedinga 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken, solozang en accordeon: Jorina van Bergen 

koster: Dick Venemans 

 

koster: Tim de Gelder 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

 

INLEIDENDE WOORDEN 

AANVANGSMUZIEK  

Praeludium in C  BWV 870 uit das Wohltemperierte 

Klavier, 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 

PSALM VAN DE ZONDAG  31: 1, 2, 3  – solozang 

‘Op U vertrouw ik, Heer der heren’ 

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 

 

LOFLIED  273: 1, 4, 5 – solozang 

‘Loof God, die zegent al wat leeft’ 

 

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 Jona 1: 1-16 (NBV) 

Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van 

Amittai: 2‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote 

stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze 

daar doen is ten hemel schreiend.’ 3 En Jona maakte 

zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de 

HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met 

bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging 

aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de 

HEER. 4 Maar de HEER wierp een hevige storm op de 

zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te 

breken. 5 De zeelieden werden bang, en ieder riep tot 

zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar 

af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het 

ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en 

in een diepe slaap gevallen. 6De schipper ging naar 

hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! 

Sta op, roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons 

bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7Intussen 

overlegden de zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om 

te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp 

ons treft.’ Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. 

8Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het 

dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? 

Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk 

volk hoor je?’ 9Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër 

en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die 

de zee en het land gemaakt heeft.’ 10De mannen 

werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat 

hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen 

hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ 11En ze vroegen 

hem: ‘Wat moeten we met je doen, dat de zee ons met 

rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe 

onstuimiger. 12Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan 

zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het 

mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie 

tekeergaat.’ 13Maar de mannen roeiden uit alle macht 

om weer aan land te komen; dat lukte hun echter niet, 

want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. 

14Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch 

niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. 

Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. 

U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ 15Toen 

tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede 

van de zee bedaarde. 16De mannen werden vervuld 

van bang ontzag voor de HEER. Ze brachten hem een 

offer en deden hem geloften. 

 

Voorspel 

SCHRIFTLIED 155 1-5 – voorgedragen 

‘Zijt Gij mijn God, ben ik uw mens nog, Here?’ 

Naspel 

 

MUZIEK op accordeon: Zemer atik 

EVANGELIELEZING  Matteus 14: 22-33 (NBV) 

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te 

stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij 

zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 

23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om 

er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar 

helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën 

van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de 

tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het 

einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over 

het meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen 

lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en 

schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus 

hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 

28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan 

dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: 

‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water 

naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind 

was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde 

het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand 

uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom 

heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de 

wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor 

hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 

 

EVANGELIELIED 917  – solozang 

‘Ga in het schip,zegt Gij’ 

 

OVERDENKING 

‘ 

Voorspel 

LIED 929  voorgedragen 

‘Zoals de regen onverwacht’ 

Naspel 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

MEDEDELINGEN 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

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

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

ONZE VADER 

LIED 442 – solozang 

‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 

WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 

SLOTMUZIEK  

Fuga in C, BWV 870, uit das Wohltemperierte Klavier, 

J. S. Bach. 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de diaconie (algemene bestemming); 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

onderhoud van het orgel. 
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. 


