
Maranatha Meditatie, vrijdag 9 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. 

 

Zondag 11 oktober 10.30 uur kerkdienst. Voorganger: 

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

 

Zondag 11 oktober, 17-18 uur. Duoconcert ‘joodse 

muziek’ door organisten Gerben van Mourik (Gouda) en 

Bert van Stam. Op 11 oktober is het in het jodendom 

Simchat Tora, ‘Vreugde der wet’. Behalve toepasselijke 

werken uit de literatuur spelen ze ook improvisaties, 

geënt op joodse motieven. Beide organisten hebben hun 

sporen verdiend als improvisator. Toegang vrij, collecte 

bij de uitgang. Reserveren: via 

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

Zondag 18 oktober, 10.30 uur cantatedienst. Voorganger 

ds. Erika van Gemerden. Haags barokorkest Musica 

Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. 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 4 oktober 2020, 18e na Pinksteren 

Israëlzondag – ‘Kies voor het leven’ 

voorganger: Jenne de Haan 

organist: Bert van Stam 

solozang: Lieuwe de Jong 

ouderling en diaken a.i.: Henk Teutscher 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian  van Duijvenvoorde 

 

koster: Tim de Gelder 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen  

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK  

Koraalaria over Psalm 19 – Bert van Stam 

 

DE VOORBEREIDING 
 

AANSTEKEN van de kaarsen op tafel onder klokgelui 
 

INLEIDING op het thema 

BEMOEDIGING 

ouderling:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen:       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

DREMPELGEBED 

PSALM VAN DE ZONDAG 68: 9, 12 – solozang 

‘God is de bron, de klare wel’ 

SMEEKGEBED  

 

GLORIALIED Psalm 107: 1, 20 – solozang 

‘Gods goedheid houdt ons staande’ 
 

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. 
 

MOMENT met de kinderen 

 

LEZING EERSTE TESTAMENT 

Deuteronomium 30: 11-20 (NBG ‘51) 

11Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te 

moeilijk voor u en het is niet ver weg. 12Het is niet in 

de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal 

opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons 

doen horen opdat wij het volbrengen? 13En het is niet 

DIENST van de SCHRIFT  



aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten 

zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, 

het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij 

het volbrengen? 14Maar dit woord is zeer dicht bij u, in 

uw mond en in uw hart om het te volbrengen. 15Zie, ik 

houd u heden het leven en het goede voor, maar ook 

de dood en het kwade: 16doordat ik u heden gebied de 

Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te 

wandelen en zijn geboden, inzettingen en 

verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en 

talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, 

dat gij in bezit gaat nemen. 17Maar indien uw hart zich 

afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u 

voor andere goden nederbuigt en hen dient, 18dan 

verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; 

niet lang zult gij leven in het land, dat gij na het 

overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen. 19Ik 

neem heden de hemel en de aarde tegen u tot 

getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen 

en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en 

uw nageslacht, 20door de Here, uw God, lief te 

hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te 

hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een 

langdurig wonen in het land, waarvan de Here uw 

vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat 

Hij het hun geven zou. 

 

LIED 316 – solozang 

‘Het woord dat u ten leven riep’ 
 

EVANGELIELEZING Marcus 12: 28-31 (NBG ’51) 

28En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, 

hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en 

overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij 

Hem: Welk gebod is het eerste van alle? 29Jezus 

antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze 

God, de Here is één, 30en gij zult de Here, uw God, 

liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en 

uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. 31Het 

tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. 
 

LIED 320 – solozang 

‘Wie oren om te horen heeft’ 

 

SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING 

‘Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, 

door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te 

luisteren en Hem aan te hangen.’ 

 

MUZIEK 

Fughetta super ‘Dies sind die heil'gen zehn Gebot' - 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

LIED 313: 1, 2, 5 – solozang 

‘Een rijke schat van wijsheid’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij U: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED Psalm 19: 3, 4, 5 – solozang 

‘Volmaakt is ’s Heren wet, die ons verkwikt en redt’ 
 

WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 

SLOTMUZIEK  

Dance with me (Klezmer feel) - Michael Schütz (1963) 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor ‘Kerk en Israël’, een project van de Protestantse 

Kerk; 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel 

element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels 

van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke 

dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. 

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten 

als naar buiten toe. 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

onderhoud van het gebouw. 
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers in de Agenda. 

 

DE AGENDA  

Met psalmen door het leven. Morgen, maandag 5 

oktober , komt de tweede gespreksgroep rond de 

bijbelse psalmen bij elkaar. De eerste groep is op 

maandag 28 september gestart. In beide groepen (max. 

10 personen) is trouwens nog ruimte voor één à twee 

deelnemers. Groep 1 komt weer bij elkaar op maandag 

26 oktober en 23 november. Groep 2 vervolgt haar weg 

op de maandagen 2 en 30 november. Elke avond staat 

één psalm centraal. We beginnen bij het begin: psalm 1. 

Deze psalm verbinden we ook met teksten van nu 

(poëzie). En die teksten van nu kunnen ons een nieuwe 

blik op de oude psalm geven. 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: 20.00 

uur – ongeveer 21.30 uur. Met een hartelijke groet, 

Martine Nijveld 

Broodje bijbel Elke tweede donderdag van de maand (en 

dat betekent: aanstaande donderdag 8 oktober) bent u 

welkom bij ‘Broodje bijbel’. Neem zelf een broodje mee, 

de kerk zorgt voor wat te drinken, en als predikant neem 

ik een bijbelverhaal mee, waarover we met elkaar in 

gesprek gaan. We starten rond 11.45 uur = aansluitend 

aan de inloop; en we sluiten rond 13.15 uur af. Max. 

aantal deelnemers: 10. Opgave is een must (er zijn nog 

één of twee plekken): Martine Nijveld, 070 779 07 24 // 

06 16 733 742 of me.nijveld@ziggo.nl  Locatie: Bergkerk, 

via de benedeningang. Weet u welkom!  

 


