
DE AGENDA 

 

Zondag 30 augustus 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. 

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

 

Zondag 6 september 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. 

Martine Nijveld. Organist: Bert van Stam.  

“In deze dienst hopen we de doop te bedienen aan Melle en Alette Glerum. 

Melle is 8 jaar en Alette is 5 jaar. Hun ouders zijn Lonneke en Hanne Glerum.  

Deze doop stond eerder gepland op 3 mei, maar kon door de 

coronaomstandigheden niet doorgaan. Ook nu zijn er nog onzekerheden en is 

veel anders dan anders, maar ook is er het verlangen naar dit doopfeest.  

We zijn blij met Alette, Melle, Hanne en Lonneke!  

Het aantal zitplaatsen in de kerk is nog steeds beperkt (vanwege de 1,5 

meterrichtlijn). En een deel van deze plekken zal in deze dienst natuurlijk gevuld 

worden door gasten van de doopfamilie. Die horen erbij! Het is dus belangrijk 

om u van te voren op te geven als ook u getuige wilt zijn van deze doop. 

Mochten te veel mensen zich opgeven, dan zullen we misschien mensen af 

moeten bellen. We hopen daarvoor op uw begrip. Zij kunnen de dienst wel 

volgen via livestream en kerkomroep. Maar voor nu: geef u op (via 

info@maranathakerkdenhaag.nl of (070) 345 91 19) en weet u welkom.” (MN) 

 

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 behaalde 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 23 augustus 2020, 12e zondag na Pinksteren  

voorganger: ds. Rob van Essen 

organist: Bert van Stam 

solozang: Lieuwe de Jong 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken: Hester Jansen 

koster: Tim de Gelder 

 

koster: Tim de Gelder 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK  
Koraalprelude Psalm 138 – Geert Bierling (* 1956) 

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  

138 – solozang 1 en 3, orgelvers 2 en 4 

‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’ 

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 645: 1-3 – solozang 

‘Zing ten hemel toe’ ’ 
 

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 Jesaja 51: 1-6  

Troost voor het volk: Jeruzalem vrijgekocht 
1 

Luister naar mij, 

jullie die gerechtigheid najagen, 

jullie die de HEER zoeken. 

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, 

naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 
2
 
u
Kijk naar Abraham, jullie vader, 

naar Sara, die jullie heeft gebaard; 

toen ik hem riep was hij alleen, 

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 
3
 
v
De HEER troost Sion, 

hij biedt troost aan haar ruïnes. 

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, 

haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. 

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 

waar muziek en lofzang klinken. 
4–5

 Mijn volk, luister aandachtig naar mij, 

mijn natie, leen mij je oor. 

De wet vindt zijn oorsprong in mij, 

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. 

In een oogwenk breng ik de zege nabij, 

de hulp die ik bied is al onderweg; 

ik zal krachtig rechtspreken over de volken. 

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, 

ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 
6
 
w
Kijk omhoog naar de hemel, 

kijk naar de aarde beneden: 

al vervliegt de hemel als rook, 

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad 

en sterven haar bewoners als muggen, 

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven 

en mijn recht zal geen einde hebben. 

 

MUZIEK Improvisatie Lied 176 

‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 
 

LEZING VAN HET EVANGELIE: Matteüs 16: 21-27 
21i

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te 

maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 

moeten lijden door toedoen van de oudsten, de 

hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood 

zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 

worden opgewekt. 
22

 Petrus nam hem terzijde en 

begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 

Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 
23

 Maar Jezus 

keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, 

achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg 

afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen 

aan wat de mensen willen.’ 
24

 
j
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij 

aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 

op zich nemen en mij volgen. 
25

 
k
Want ieder die zijn 

leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn 

leven verliest omwille van mij, zal het 

behouden. 
26

 
l
Wat heeft een mens eraan de hele 

wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat 

zou een mens niet overhebben voor zijn 

leven? 
27

 
m

Wanneer de Mensenzoon komt, in 

gezelschap van zijn engelen en bekleed met de 

stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen 

naar zijn daden belonen.  

 

ACCLAMATIE 339a ‘U komt de lof toe’ – solozang 

 

SCHRIFTUITLEG 

 

VOORDRACHT MET MUZIEK 

‘O waar wil je heengaan’ (Iona nr. 21) 

 

1. O waar wil je heengaan? 

En kan ik je volgen? 

En hoe overleef je? 

Hoe kom je ooit aan? 

Je hebt geen bepakking, 

geen tent en geen kleding, 

geen eten, geen drinken – 

hoe kun je bestaan? 

 

2. O waar wil je heen gaan? 

En kan ik je volgen? 

En waarom zoek jij steeds 

een ander gehoor? 

Je twist met de machten. 

Je eet met verachten. 

Je loopt met de lamme. 

Zo ga je maar door. 

 

3. O waar wil je heen gaan? 

En kan ik je volgen? 

En wat geeft je aanzien? 

Wat geeft je krediet? 

Geen winst uit de handel, 

geen vakwerk of kunde 

geen stempel of keurmerk, 

geen kunstwerk, geen lied. 

 

4. O waar wil je heengaan? 

En kan ik je volgen? 

En wat is de missie 

waar jij je voor geeft? 

En wat inspireert je? 

Wat drijft je, wat sterkt je? 

En wat is de droom toch 

die jouw liefde heeft? 

 

5. Ik ga waar Ik gaan kan 

en zoek reisgenoten. 

Maar stel me geen vragen 

naar heg of naar steg, 

naar leeftocht of reisdoel 

of wie ons wil volgen. 

Maar voeg je toch bij me: 

Ik leer je mijn weg. 

 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 
 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij U: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

ONZE VADER 

LIED 835 – ‘Jezus ga ons voor’ – solozang 

WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 

 

SLOTMUZIEK  

V. Allegro, uit 'Five Contrasts' - Edgar Arro (1911-1978) 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de diaconie (straatpastoraat Den Haag); 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

renovatie van de toiletruimte bij de predikantskamer en 

de telkamer. 
 

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de 

website, onder erediensten.  


