
DE AGENDA 

 

Woensdag 21 oktober, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal. 

 

Vrijdag 23 oktober Wandel je wijzer-wandeling. 

Dit is een wandeling waarbij je met anderen in gesprek gaat, 

nadenkt over een korte tekst, een klein gedicht, een vraag. De 

wandeling is niet bedoeld als ‘zomaar een wandeling’. Van de 

deelnemers wordt verwacht dat ze mee willen doen aan de 

gespreksvragen/opdrachten, die ze meekrijgen voor 

onderweg. De wandeling begint met een korte intro (wat gaan 

we vandaag doen) en eindigt met een inspiratiemoment, 

waarin we de lijnen van de gesprekken/het thema van de 

wandeling samenbrengen en afronden. 

Opgave bij: ds. Martine Nijveld, 070 779 07 24 // 06 16 733 742 

of me.nijveld@ziggo.nl 

Datum: vrijdag 23 oktober. Startpunt: wordt bij opgave bekend 

gemaakt. Starttijd: 15.00. De wandeling is 6 à 8 km. We zijn 

voor het eten weer thuis. (Martine Nijveld) 

 

Vrijdag 23 oktober Maranatha Meditatie. 

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 tot 21 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. 

 

Zondag 25 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger: 

ds. Olivier Elseman. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 25 oktober 17-18 uur. Concert door troubadour Bas 

Maassen (zang en piano), met lichtvoetige en eerlijke liedjes. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

 

Woensdag 28 oktober 20-22uur. Zoeklicht op het koloniale 

verleden in Den Haag. Voordracht met beelden door Robert 

van Venetië.  Toegang € 5. 

 

Zondag 1 november, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger: 

ds. Martine Nijveld. Organist: Henk Lemckert. 

 

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). 

 

Reserveren voor alle activiteiten in de Maranathakerk: 

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

 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

Zondag 18 oktober 2020, 20e zondag na Pinksteren  

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip;  diaken: Hanneke Richter 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

cantate: barokorkest Musica Poetica; John Ma en 

Giorgos Samoilis, viool; Freek Borstlap & Ivanka Neleman, viola da 

gamba; María Sánchez, basviool; Jörn Boysen (dirigent) 

klavecimbel. 

Zangsolisten: Iris Bouman, sopraan; João Luís Paixão, bas. 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

 

 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645), 

Johann Sebastian 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 96: 1, 6 , 7 – solozang 

‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’ 
 

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 Psalm 111: 1, 5, 6 – solozang  

‘Van ganser hart loof ik Hem’ 
 

DE SCHRIFT 

Voor het lezen 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 SCHRIFT en CANTATE  



LEZING UIT DE PROFETEN Jesaja 44: 21-28 (NBG ‘51) 

21Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; 

Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij 

wordt door Mij niet vergeten. 22Ik vaag uw 

overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een 

wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost. 

23Jubelt, gij hemelen, want de Here heeft het gedaan; 

juicht, gij diepten der aarde, breekt uit in gejubel, gij 

bergen, gij woud met alle geboomte daarin, want de 

Here heeft Jakob verlost en Hij verheerlijkt Zichzelf in 

Israël. 

24Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder 

van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles 

gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik 

alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht; 

25die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de 

waarzeggers als dwazen aan de kaak stel; die de wijzen 

doe terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maak; 

26die het woord van mijn knecht gestand doe en de 

aankondiging mijner boden volvoer; die tot Jeruzalem 

zeg: Het worde bewoond; tot de steden van Juda: 

Laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik 

weer op; 27die tot de diepte zeg: Verdroog, uw 

rivieren doe Ik opdrogen; 28die tot Kores zeg: Mijn 

herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot 

Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de 

tempel worde gegrondvest. 

 

CANTATE ‘Wie liegt die Stadt so wüste’, Matthias 

Weckmann (ca 1616- 1674)’ Teksten uit Klaagliederen. 
 

1. Sopran 

Wie liegt die Stadt so wüste, die voll 

Volks war! Sie ist wie eine Witwe, 

die Fürstin unter den Heiden; und 

die eine Königin in den Ländern war, 

muss nun dienen. 

 

Hoe zit zij eenzaam teneer, de eens 

volkrijke stad; als een weduwe is zij 

geworden, die vorstin was was 

onder de volken; zij die de koningin 

was onder de landen moet nu een 

dienaar zijn. 

2. Bass 

Euch sage ich allen, die ihr 

vorübergehet: Schauet doch und 

sehet, ob irgend ein Schmerze wie 

mein Schmerze, der mich troffen 

hat. 

U allen die voorbijgaat: aanschouwt 

toch en ziet, of er een smart is als 

de smart die mij werd aangedaan. 

3. Sopran  

Sie weinet des Nachts, dass ihr die 

Tränen über die Wangen fließen; 

und ist niemand unter all ihren 

Freunden, der sie tröstet. 

Zij weent ‘s nachts, tranen vloeien 

over haar wangen; en er is niemand 

onder haar vrienden die haar troost. 

4. Bass 

Schauet doch und sehet, ob irgend 

ein Schmerze wie mein Schmerze, 

der mich troffen hat. 

Aanschouwt toch en ziet, of er een 

smart is als de smart die mij werd 

aangedaan. 

5. Sopran 

Jerusalem hat sich versündiget, 

darum ist sie wie ein unrein Weib. 

Alle ihre Nächsten verachten sie 

und sind ihre Feinde worden. 

Jeruzalem heeft gezondigd; daarom 

is zij als een onreine. Allen die haar 

eerden, verachten haar en zijn haar 

vijanden geworden. 

6. Bass 

Man höret’s wohl, dass ich seufze 

und habe keinen Tröster. Mein Herz 

wallet mir im Leibe, denn ich bin 

hoch betrübt. 

Men hoort het , dat ik zucht en geen 

trooster heb. Mijn hart draait mij 

om in het lijf, want ik ben zeer 

bedroefd. 

7. Sopran und Bass 

Ach Herr, siehe an mein Elend; denn 

der Feind pranget sehr! 

Ach Heer, zie mijn ellende! Want de 

vijand denkt dat hij alles kan doen! 

 

 

 

LEZING VAN HET EVANGELIE  

Matteüs 23: 37-39 (NBG ’51) 

37Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en 

stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw 

kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar 

kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet 

gewild. 38Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 

39Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, 

totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des 

Heren! 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK Sonate undecima a 5 en la majeur (1682), 

Johann Rosenmüller (1619-1684) 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij U: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

ONZE VADER 

SLOTLIED 435 1, 2, 4 – solozang 

‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 

WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 

 

SLOTMUZIEK  

Improvisatie over Psalm 111 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de Haagse Diaconie, bestemd voor de 

BabyBullenBank. 
Veel jonge  moeders in Den Haag blijken grote behoefte te hebben aan 

babyspullen, zowel vóór als na de bevalling: babykleertjes, een slaapzakje, een 

draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, 

kraampakketten. Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor niet hebben. 

Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen 

op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers die het 

soms knap druk hebben. In zes jaar tijd hebben al meer dan  duizend 

(aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden. 

De BabyBullenBank is op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een 

nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem 

dan contact op met Stek. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

kerkmuziek in de Maranathakerk. 
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers in de Agenda. 

 

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

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de 

website, onder Erediensten. 

 

Een opname van de cantate is vanaf de komende week 

te vinden op de website maranathakerkdenhaag.nl 


