
DE AGENDA 
 

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 Haagse 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.  

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het aanbrengen 

van dubbele beglazing in de kerkzaal. 
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.  
 

Na de dienst: leden van de kerkeraad zijn beschikbaar voor 

informatie over het voorgenomen besluit van Den Haag-West 

tot verzelfstandiging van Maranathakerk en Bergkerk, en over 

de predikantsvacature in de Maranathakerk. Voor de tekst van 

het besluit: zie de website. Op zondag 12 september wordt na  

de kerkdienst een gemeenteberaad gehouden. 
 

Weer begonnen: koffieochtenden in de tuinzaal op woensdag, 

10-12 uur. 
 

Zaterdag 31 juli, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers. 
 

Zondag 1 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam. 
 

Zaterdag 7 augustus, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers. 
 

Zondag 8 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam. 
 

Zomervakantie: de workshop meditatie begint weer begin 

september. Info en aanmeldingbij Cécile de Munnik, 

(070) 360 14 67 (na 19. u.) 

 

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. 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 25 juli 2021, 9e na Pinksteren 

 

voorganger: ds. Erwin de Fouw 

organist: Henk Lemckert 

ouderling en diaken a.i.: Henk Teutscher 

koster: Tim de Gelder 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK 

'Ach Gott und Herr' Joh. Gottfried Walther (1684-1748) 
 

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  
 

LIED 212: 1, 4, 5    ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 

 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

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

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus onferm 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 Psalm 150   ‘Loof God, loof Hem overal’ 
 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 

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 Jesaja 63: 7-14 (NBV) 

7Ik zal de liefde van de HEER gedenken 

en zijn roemrijke daden bezingen: 

alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, 

de goedheid die hij het volk van Israël bewees 

DIENST van de SCHRIFT 



in zijn ontferming en onbegrensde liefde. 

8Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! 

Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ 

Daarom wilde hij hun redder zijn. 

9In al hun nood was ook hijzelf in nood: 

zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. 

In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, 

hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 

10Maar zij zijn in opstand gekomen 

en hebben zijn heilige geest gekrenkt. 

Daarom werd hij hun tot vijand 

en bond hij de strijd met hen aan. 

11Toen dacht hij aan de dagen van weleer, 

aan Mozes en zijn volk. 

Waar is hij die zijn volk door de zee voerde, 

waar zijn de herders van zijn kudde? 

Waar is hij die hen bezielde 

met zijn heilige geest? 

12Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm, 

die voor hen het water kliefde 

om zich een eeuwige naam te verwerven? 

13Die hen door de diepte leidde 

als paarden door de woestijn, 

zonder dat ze struikelden, 

14als vee dat afdaalt naar het dal? 

Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. 

Ja, u hebt zelf uw volk geleid 

om u een luisterrijke naam te verwerven. 

 

LIED 1012: 1, 4, 5    ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 
 

EVANGELIELEZING Marcus 6: 45-52 

45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te 

stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; 

intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46Nadat hij afscheid 

van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te 

bidden. 47Bij het vallen van de avond was de boot midden op 

het meer, en hij was alleen aan land. 48Toen hij zag dat de 

leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks 

vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het 

einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen 

voorbijlopen. 49Toen ze hem over het water zagen lopen, 

dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden 

het uit. 50Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. 

Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, 

wees niet bang.’ 51Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging 

liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 

52Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden 

was gebeurd, omdat ze hardleers waren. 

 

LOFZANG  
    Muziek: Arie Eikelboom 
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UITLEG EN VERKONDIGING 

MUZIEK  

Inleiding op lied 917 

 

Lied 917: 1, 3, 5, 6    ‘Ga in het schip, zegt Gij’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

v:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

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 den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

Amen. 

 

SLOTLIED 823: 1, 4, 5   ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Andante bij Lied 823. Albert de Klerk (1917-1998) 
U kunt desgewenst nog even gaan zitten om in alle rust naar het uitleidende 

orgelspel te luisteren. 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes (zie Agenda) 

 

 

 

Bij de voorganger en de organist van vanochtend 

 
Erwin de Fouw (1971) werd opgeleid tot predikant van de 

Nederlandse Hervormde Kerk na een studie Theologie in 
Utrecht en Leiden. Na een korte vervolgstudie werd hij in 2003 
predikant van de Evangelisch Lutherse Kerk. Hij werkte 
achtereenvolgens in de Evangelisch-Lutherse gemeenten van 
Den Haag en van Zwolle en in de Protestantse gemeente 
Vlaardingen. Sinds 2018 werkt hij als predikant-geestelijk 
verzorger in de verpleeghuis- en ouderenzorg. Vanaf begin 
2021 is hij bijstand in het pastoraat in de Haagse Duinzichtkerk 
en na de zomer zal hij als predikant voor structurele 
hulpdiensten tevens tijdelijk gaan werken in de Haagse 
Lutherse gemeente. 

 
Henk Lemckert (1944) is ondernemer, publicist en 

kerkmusicus. Hij volgde naast zijn werk orgellessen bij Ben Fey, 
Folkert Grondsma en Toon Hagen en kerkmuzieklessen bij Arie 
Eikelboom. Tussen 1966 en 1977 was hij opeenvolgend 
organist van de Vredekerk, de Vredeskapel, de Laakkerk en de 
Bethelkerk, alle te Den Haag, en tot 2016 tweede organist van 
de Abdijkerk in Loosduinen. 
Hij studeerde kerkmuziek aan de HKU in Utrecht en beiaard 
aan de Ned. Beiaardschool in Amersfoort. Lemckert beheert de 
website Liedboekzettingen.nl waarop vrijwel alle liederen uit het 
Liedboek 2013 voor organisten bewerkt zijn. 


