
DE AGENDA 
 

De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op de 

website maranathakerkdenhaag.nl / Erediensten 

 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor twee collectes. 

U kunt desgewenst een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers hieronder. 
 

1. Voor de Haagse Diaconie, ten behoeve van individuele 

hulpverlening.  
Toelichting. Sinds jaar en dag helpt de Diaconie mensen die door de mazen van de 

gemeentelijke hulpverlening vallen en om welke reden dan ook dringend hulp 

nodig hebben om de eerstvolgende weken door te komen. Het betreft hier vooral 

noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de 

betaling van hun uitkering en geen inkomen hebben. De hulp wordt aangevraagd 

door de gemeente en welzijnsorganisaties en de aanvraag wordt behandeld door 

een medewerker van Stek en verschillende vrijwilligers in de diaconale locaties. Er 

is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid en er worden ongeveer duizend mensen 

per jaar mee geholpen.  

Om nader kennis te maken met dit project, kunt u dinsdag 13 juli van 14 tot 16 

uur langs komen op de Parkstraat 32. Jenneke van Veelen geeft daar uitleg.  

Graag wel van te voren aanmelden via 

jvanveelen@stekdenhaag.nl. 

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het aanbrengen 

van dubbele beglazing in de kerkzaal. 
 

Na de dienst: koffie/thee in de gemeentezaal, tuinzaal en 

Voorhof. Volgt u svp de aanwijzingen van de medewerkers. 
 

Na de dienst: leden van de kerkenraad zijn beschikbaar voor 

informatie over het voorgenomen besluit van Den Haag-West  

tot verzelfstandiging van Maranathakerk en Bergkerk. Voor de 

tekst van het besluit: zie de website. 
 

Weer begonnen: yoga op vrijdagavond, 19.45 uur. Info en 

aanmelding bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.) 

 

Zaterdag 10 juli, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers.  
 

Zondag 11 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. IJjo Akkerman. 

Organist: Bert van Stam. Violiste: Hetty Huveneers. Het zal de 

laatste maal zijn dat Hetty in een dienst viool speelt. 
 

Zondag 11 juli, na de dienst. Gezellig samenzijn met koffie en 

traktatie in alle ruimten van de kerk, om het begin van de 

zomer en het einde van de coronabeperkingen te vieren.  
 

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

Wilt u de Maranathakerk financieel steunen? 

Dit zijn de rekeningnummers. 

NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk, 

algemene doeleinden); 

NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk). 

NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds Maranathakerk, 

o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma); 
 

Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw interesse op 

een andere manier tonen? Neem contact op met een van de 

ambtsdragers of met de voorgangers. Algemeen mailadres: 

info@maranathakerkdenhaag.nl 
 

Informatiemateriaal over het karakter van de Maranathakerk 

vindt u op onze website. www.maranathakerkdenhaag.nl 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 4 juli 2021, 6e na Pinksteren 

 

voorganger: Sity Smedinga 

organist: Bert van Stam 

solozang: Jorina van Bergen 

ouderling en diaken a.i.: Hanneke Richter 

beeldopname: Pim de Jong 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK  

Improvisatie Psalm 16 
 

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 16: 1, 3 – solozang  

‘Bewaar mij want ik schuil bij U, o God’ 
 

Inleiding op de dienst 

 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

 voorganger:  .......... zo bidden wij: 

Lied 16a, 1
e
 refrein 

LEER ONS, O HEER, WAT DE WEG IS TEN LEVEN 

v.  Ere zij God in de hoge 

a. EN VREDE OP AARDE 

    VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

LOFLIED 767: 1, 2 – gesproken door allen  

De toekomst van de Heer is daar 

en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 

als bruidegom en bruid 

 

De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 
 

 

 

 

DIENST van de SCHRIFT 



DE SCHRIFT 

 

Bij het binnendragen van de bijbel zeggen wij de ZEGEN 

van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) in samenspraak. 
 

v: De HEER zegene ons en behoede ons 

a: DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS LICHTEN  

EN ZIJ ONS GENADIG, 

DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS 

EN GEVE ONS VREDE. AMEN 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jozua 7: 2-13 (NBV) 

Jozua stuurde een paar mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-

Awen ligt, ten oosten van Betel. Hij droeg hun op dat gebied te 

verkennen. De mannen verkenden Ai, 3en toen ze 

teruggekomen waren rapporteerden ze aan Jozua: ‘U hoeft niet 

het hele leger naar Ai te laten uitrukken. Zo’n twee- of 

drieduizend man is voldoende om de stad te verslaan. Het is echt 

niet nodig dat u het hele leger met een veldtocht naar die stad 

vermoeit, want Ai heeft maar weinig inwoners.’ 

4Er gingen toen een drieduizend man. Maar ze werden op de 

vlucht gejaagd door het leger van Ai, 5dat hen achtervolgde 

vanaf de poort tot op de helling even voorbij het ravijn. Daar 

doodde het zesendertig man. Toen sloeg de angst het volk om 

het hart en het werd radeloos. 6 Jozua en de oudsten van Israël 

scheurden hun kleren, wierpen zich voor de ark van de HEER ter 

aarde en gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond 

liggen. 7Jozua riep uit: ‘Nee, HEER! Nee, mijn God! Waarom hebt 

u dit volk eigenlijk de Jordaan laten overtrekken? Alleen om ons 

over te leveren aan de Amorieten en ons door hen te laten 

doden? Waren we maar zo verstandig geweest aan de overzijde 

van de Jordaan te blijven. 8Ach Heer, wat kan ik anders zeggen 

nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? 9Als de 

Kanaänieten en alle andere inwoners van dit land het horen, 

zullen ze ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de 

aardbodem wegvagen. En hoe wilt u dan uw grote naam in stand 

houden?’ 10De HEER sprak hierop tot Jozua: ‘Sta op! Wat lig je 

daar nu op de grond! 11Israël heeft gezondigd. Ze hebben het 

gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun 

gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen 

waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen, en dat ook nog 

eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen 

bezittingen te verbergen. 12Daarom kan het volk van Israël niet 

standhouden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de 

vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is 

prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van 

de gestolen goederen ontdoen. 13Zorg ervoor dat het volk zich 

reinigt. Geef het volgende bevel: “Wees morgen rein, want dit 

zegt de HEER, de God van Israël: jullie hebben goederen in je 

bezit waarop mijn ban rust, Israëlieten. Jullie zullen niet kunnen 

standhouden tegen je vijanden totdat jullie die hebben 

weggedaan.” 
 

SCHRIFTLIED 902: 1 (solozang), 4 (declamatie) 

‘Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? 

  

TWEEDE SCHRIFTLEZING Jozua 24:14-24 (NBV) 

Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met 

onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw 

voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben 

gediend. Dien alleen de HEER. 15Wanneer u daar niet toe bereid 

bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw 

voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de 

Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen 

ik en mijn familie de HEER dienen.’ 

16Hierop antwoordde het volk: ‘Het is verre van ons de HEER te 

verlaten om andere goden te dienen. 17Hij is het, de HEER, onze 

God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft 

bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht; dat hebben 

we met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht 

beschermd tegen alle volken waarvan we het gebied 

doortrokken. 18De HEER heeft ze allemaal voor ons verdreven, 

en ook de Amorieten, die vroeger in dit land woonden. 

Natuurlijk zullen wij de HEER dienen, want hij is onze God.’ 

19 Jozua antwoordde het volk echter: ‘U zult niet in staat zijn de 

HEER te dienen, want hij is een heilige God, hij duldt niemand 

naast zich, hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. 

20Wanneer u de HEER verlaat en andere goden gaat dienen, zal 

hij zich tegen u keren. Dan zal hij u niet langer weldaden 

bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen.’ 

21Maar het volk zei opnieuw: ‘Wees ervan verzekerd dat we de 

HEER zullen dienen.’ 

22‘In dat geval,’ antwoordde Jozua, ‘bent u zelf de getuigen van 

uw keuze om hem, de HEER, te dienen.’ ‘Ja, dat zijn wij,’ 

bevestigde het volk, 23waarop Jozua zei: ‘Doe dan die vreemde 

goden weg en richt u volledig op de HEER, de God van Israël.’ 

24En het volk beloofde: ‘We zullen de HEER, onze God, dienen 

en gehoorzamen.’ 

 

OVERDENKING 

 

LIED 207 

‘De trouw en goedheid van de Heer’ 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

voorganger:…zo bidden wij: 

allen: GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW 

 

ONZE VADER 
Onze Vader,  

die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome;  

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid.  

Amen. 

 

SLOTLIED 869 – solozang  

‘Lof zij de Heer ons hoogste goed’ 

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK 

Trio VI in G - Georg Andreas Sorge (1703-1778) 


