
DE AGENDA 

 

Vanmiddag, 17-18 uur. Duoconcert ‘joodse muziek’ door 

organisten Gerben van Mourik (Gouda) en Bert van Stam. 

Vandaag 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: na de dienst bij Marian van Duijvenvoorde, of via 

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

sms). 

 

Vrijdag 16 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 20.00 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 18 oktober, 10.30 uur cantatedienst. Voorganger ds. 

Erika van Gemerden. Haags barokorkest Musica Poëtica onder 

leiding van Jörn Boysen. Organist: Bert van Stam. 

 

Vrijdag 23 oktober Wandel je wijzer-wandeling. 

In deze tijd met aangescherpte coronamaatregelen kan 

wandelen een goede manier zijn om elkaar toch te ontmoeten. 

Daarom reik ik een (wat ik maar even noem) ‘wandel je wijzer-

wandeling’ aan. 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) 

 

Zondag 25 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger ds. 

Olivier Elseman. Organist: Bert van Stam. 

 

 

 

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 11 oktober 2020, 19e zondag na Pinksteren  

voorganger: ds. Casper van Dongen 

organist: Bert van Stam 

solozang: Mirjam Feijer 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Marleen van Loenen 

koster: Marian  van Duijvenvoorde 

 

koster: Tim de Gelder 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

Improvisatie over Psalm 23 
 

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 23 – solozang 

‘Ik wil van God als van mijn Herder spreken’ 

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 

 

MUZIEK Psalm 23 uit ‘Biblische Lieder’, 

Antonín Dvořák (1841-1904) 
 

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, die vervolgens naar de 

kindernevendienst gaan. 

DIENST van de SCHRIFT  



LEZING EERSTE TESTAMENT Jesaja 25: 6-12 (NBV 2004)  

6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 

voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 

een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure rijpe 

wijnen. 

7 Op deze berg vernietigt Hij het waas, 

dat alle volken het zicht beneemt, 

de sluier waarmee alle volken zijn omhuld. 

8 Voor altijd doet Hij de dood teniet. 

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 

-de HEER heeft gesproken. 

9 Op die dag zal men zeggen: ‘HIJ is onze God! 

HIJ was onze hoop: HIJ zou ons redden. 

HIJ is de HEER, HIJ was onze hoop. 

Juich en wees blij: HIJ heeft ons gered!’ 

10 De hand van de HEER rust op deze berg, 

maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, 

zoals stro in mest wordt getreden. 

11 Moab spreidt zijn armen uit 

als iemand die tracht te zwemmen, 

maar hoe hij ook met zijn armen maait, 

de HEER laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. 

12 HIJ haalt de hoge, versterkte muren omver, 

HIJ maakt ze met de grond gelijk, 

niets laat HIJ ervan heel. 

 

LIED 762: 1, 2, 3 – solozang 

‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ 
 

LEZING VAN HET EVANGELIE 

Matteus 22: 1-14 (NBV2004) 

1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 

koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 

3 Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de 

bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet 

komen. 

4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de 

opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een 

feestmaal bereid:  ik heb mijn stieren en het mestvee 

laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de 

bruiloft!’” 5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de 

één naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6 De 

overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden 

en doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en 

stuurde zijn troepen erop af, hij liet de moordenaars 

ombrengen, en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens 

zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het 

bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard 

genodigd te worden. 9 Ga daarom naar de 

toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft 

iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gingen 

de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen 

samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal 

vulde zich met gasten voor de maaltijd. 11 Toen de 

koning binnenkwam om te zien wie er allemaal 

aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren 

gestoken had 12 en hij vroeg hem: “Vriend hoe ben je 

hier binnengekomen, terwijl je niet eens een 

bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 

13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind 

zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de 

buitenste duisternis, waar men jammert en   

knarsetandt”. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts 

weinigen uitverkoren.’ 
 

MUZIEK  

'Schafe können sicher weiden', aria uit cantate 

BWV 208, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 762: 4, 5, 6 – solozang 

‘Wij treden aan het ontoegank’lijk licht’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij U: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

ONZE VADER 
 

SLOTLIED 23d – solozang 

‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’ 
 

WEGZENDING en ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 
 

SLOTMUZIEK  

Fuga in c kl., BWV 575 – J.S. Bach 

 

Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden. 

1. Voor de Haagse Diaconie, het diaconale buurt- en 

kerkhuis Shalom in Den Haag Zuid-west. 
Shalom heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, 

met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Er is de Weggeefwinkel, waar mensen 

met een Ooievaarspas kleding en schoenen kunnen uitzoeken. Verder zijn er 

naailessen en een kapper. Ten slotte waar het allemaal mee begon: Kies! 

Sociale supermarkt, de rijdende Voedselbank die verschillende locaties in 

Zuidwest aandoet. 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

verwarming van de Maranathakerk. 
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers hieronder. 

 

 

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). 
 

Vakantie. Tot en met 18 oktober heeft ds. Martine Nijveld 

herfstvakantie. Indien nodig zal ds. Axel Wicke haar vervangen.  

 

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


