
WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 
 

SLOTMUZIEK  

Toccata –  Albèrt de Klerk (1917-1998) 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de wijkdiaconie, ten behoeve van individuele 

hulpverlening; 

2. Voor het vredeswerk van de Protestantse Kerk. 

 
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers hieronder. 

 

=0=0=0=0= 

 

 

Zondag 4 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger: 

Jenne de Haan, Delft. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 11 oktober 10.30 uur kerkdienst. Voorganger: 

ds. Casper van Dongen. Organist: Bert van Stam. 

 

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

 

Wilt u 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 september 2020, 17e zondag na Pinksteren  

voorganger: ds. IJjo Akkerman 

organist: Bert van Stam 

solozang: Lwowani Dixon-Fyle 

ouderling: Henk Teutscher 

diaken: Hester Jansen 

koster: Marian  van Duijvenvoorde 

 

koster: Tim de Gelder 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

Improvisatie over Psalm 86 

 

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 86: 5, 6 en 7 - solozang 

‘Gij zijt groot en zeer verheven’ 

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 

 v.  Ere zij God in de hoge 

 a.  EN VREDE OP AARDE 

   VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

LOFLIED 867 – improvisatie voor orgel 

‘Loof overal, loof al wat adem heeft’ 
 

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. 

 

LEZING EERSTE TESTAMENT Ezechiel 18 (NB 2014) 
1 Dan geschiedt het spreken van de ENE 

aan mij en zegt: 

2 wat is dat met u 

DIENST van de SCHRIFT  



dat ge op Israëls –rode– grond 

dit spreekwoord als spreuk hebt 

   en zegt 

‘vaders eten zure druiven 

en de tanden van de zonen worden stomp’?- 

3 zowaar ik leef, 

is de tijding van mijn Heer, de ENE: 

als er bij u ooit nog iemand is 

die deze spreuk als spreekwoord gebruikt 

   in Israël!- 

4 zie, alle levende zielen zijn van mij, 

zowel de ziel van de vader 

   als de ziel van de zoon 

   zijn van mij; 

de ziel die zondigt, alleen díe vindt de dood!- 

•• 

25 ge hebt gezegd: 

de weg van de Heer is niet vast te stellen!- 

hoort toch, huis Israëls, 

is mijn weg niet vast te stellen?, 

zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?- 

26 wanneer een rechtvaardige zich afkeert 

   van zijn gerechtigheid en onheil doen zal, 

   zal hij daarom sterven; 

door zijn onheil dat hij heeft gedaan 

zal hij sterven!- 

•• 

27 en wanneer een boosdoener zich afkeert 

van zijn boze daden die hij heeft gedaan 

en recht en gerechtigheid doet,- 

dan houdt hij zijn ziel in leven; 

28 hij komt tot inzicht en keert zich af 

van al zijn misstappen die hij heeft begaan,- 

leven, ja leven zal hij, en niet sterven!- 

29 die van het huis Israëls hebben gezegd: 

de weg van de Heer is niet vast te stellen!- 

zijn mijn wegen 

niet vast te stellen, huis van Israël?- 

zijn het niet jullie wegen die niet vaststaan?, 

30 daarom zal ik jullie ieder naar zijn wegen 

   berechten, huis van Israël, 

   is de tijding van mijn Heer, de ENE; 

keert om en bekeert u 

   van al uw misstappen, 

dan zal geen ongerechtigheid 

   u tot struikelblok 

   worden; 

31 werpt van u af 

al uw misstappen 

   waarmee ge u tegen mij hebt misgaan 

en maakt u een nieuw hart 

   en een nieuwe geest; 

waarom zoudt ge sterven, huis van Israël?- 

32 want ik heb geen behagen 

   in de dood van de dode, 

is de tijding van mijn Heer, de ENE: 

bekeert u en leeft! 

• 

LIED 310 – solozang 

‘Een is de Heer, de God der goden’ 
 

LEZING VAN HET EVANGELIE: Matteus 21 (NB 2014) 

 

23 Hij komt aan in het heiligdom; 

tot hem komen, als hij onderricht geeft, 

de heiligdomsoversten 

en de oudsten van de gemeenschap, 

en zij zeggen: 

met welk gezag doet u deze dingen 

en wie heeft u dat gezag gegeven? 

24 Maar ten antwoord zegt Jezus tot hen: 

ik zal u ook één uitspraak vragen, 

en als ge me die zegt 

zal ook ík ú zeggen 

met welk gezag ik deze dingen doe: 

25 de doop van Johannes,- 

vanwáár is die geweest?- 

van (de) hemel of van mensen uit? 

Zij hebben het met elkaar besproken, 

zeggend: als we zeggen ‘van hemel uit’ 

zal hij ons zeggen 

‘waarom hebt ge hem dan niet geloofd?’ 

26 maar als we zeggen ‘van mensen uit’ 

vrezen we de schare, 

want allen houden ze Johannes 

voor een profeet! 

27 Hun antwoord is dat ze tot Jezus zeggen: 

we weten het niet! 

Dan verklaart ook híj aan hen: 

evenmin zeg ík aan u 

met welk gezag ik deze dingen doe! 

28 Wat dunkt u: 

een mens had twee kinderen; 

hij komt naar de eerste toe en zegt: 

kind, ga heen, werk heden in de wijngaard! 

29 Ten antwoord zegt hij: 

ík (zal gaan), heer!– en hij gaat niet. 

30 Hij komt tot de tweede 

en zegt evenzo; 

zijn antwoord is dat hij zegt: 

dat wil ik niet!– later krijgt hij spijt 

en gaat wél. 

31 Wie van de twee 

heeft de wil van de vader gedaan? 

Ze zeggen: de laatste… 

Jezus zegt tot hen: 

amen is het, zeg ik u, 

dat de tollenaars en de hoeren 

u zullen voorgaan 

naar het koninkrijk van God! 

32 Want Johannes kwam tot u 

op een weg van gerechtigheid 

en ge hebt hem niet geloofd; 

de tollenaars en de hoeren, 

die hebben hem geloofd!- 

gíj hebt dat gezien maar hebt 

later niet zo’n spijt gekregen. 

dat ge in hem zijt gaan geloven! 

 

MUZIEK Perpetual dance on 

'Holy, holy, holy’ – Bert van Stam 

 

SCHRIFTUITLEG  
 

LIED 665 – solozang 

‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij U: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 
 

SLOTLIED 992 – solozang 

‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 

 



DE AGENDA 
 

Met psalmen door het leven 

Morgenavond start de eerste gespreksgroep rond de 

bijbelse psalmen. Omdat er meer aanmeldingen kwamen 

dan het gestelde maximum van 10 personen, start ik ook 

een tweede groep. In beide groepen is nu nog ruimte voor 

een paar mensen.  

Groep 1 komt bij elkaar op maandag 28 september, 26 

oktober en 23 november.  

Groep II op maandag 5 oktober, 2 november en 30 

november. Elke avond staat één psalm centraal.  

Deze psalm zullen we ook verbinden met teksten van nu 

(proza en/of poëzie).  

Hebt u belangstelling? Weet u van harte welkom. Wel even 

opgeven dus! Dat kan bij ds. Martine Nijveld, 

me.nijveld@ziggo.nl of 070 779 07 24 // 06 16 733 742.  

Locatie: Bergkerk. Tijd: 20 uur – ongeveer 21.30 uur. (MN) 

 

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. 

Toegang € 5. Reserveren: via 

info@maranathakerkdenhaag.nl of 06 41 45 28 29 (tel. of 

sms). 

 

Maranatha Meditatie op vrijdagen vanaf 2 oktober 

Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam 

maar ook het hoofd rust.  

In een reeks workshops gaan we verschillende 

meditatievormen verkennen waarbij aandacht wordt besteed 

aan: het losmaken van het lichaam, het lichaamsgevoel en 

ontspanningstechnieken. 

We gaan op zoek naar welke vorm van meditatie ons 

aanspreekt, of juist niet! 

Wekelijks op vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur in de 

Maranathakerk. 

Toegang: per keer € 2 , m.u.v. advent en veertigdagentijd. 

Kom in loszittende warme kleding en neem pen en papier 

mee. Inloop vanaf 19.45 uur. 

Opgeven bij: Cécile de Munnik | 070-360 14 67 | na 19.00 uur 

Of mail: MaranathaMeditatie@gmail.com. 

 

 


