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

Zondag 8 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam. 

 

Zaterdag 14 augustus Kerk open voor bezoekers. 
 

Zondag 15 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. 

Olivier Elseman. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 15 augustus, 17-18 uur. Concert, Wendela van Swol, 

fluit en Bert van Stam, orgel. Toegang gratis. 
 

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 1 augustus 2021, 10e na Pinksteren 

 

voorganger: ds. Rob van Essen 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken: Adrie Vrolijk 

organist: Bert van Stam 

koster: Dick Venemans 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK 

Prelude over melodie Liedboek 220, Wilbert Berendsen 

(*1971, cantor-organist Martinikerk Doesburg) 
 

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 146a: 1, 3 

‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
 

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 220: 1, 4 (staande) 

‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’ 
 

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 

 

 

DIENST van de SCHRIFT 



EERSTE SCHRIFTLEZING Deut. 10: 12-21 (NBV) 
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt 

dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, 

dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13en zijn geboden en 

wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 

14De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de 

aarde en alles wat daarop leeft, 15heeft toch alleen voor úw 

voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, 

uitgekozen! 16Besnijd daarom uw hart en wees niet langer 

halsstarrig. 17Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij 

is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder 

aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18hij verschaft weduwen 

en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet 

hen van voedsel en kleding. 19Ook u moet vreemdelingen met liefde 

behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 

20Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem 

toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. 21Zing zijn lof, hij is uw 

God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende 

daden hij voor u heeft verricht. 

 

LIED Psalm 72: 1, 4 

‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 7: 1-23 (NBV) 
1Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem 

waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2En toen ze zagen dat 

sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, 

met ongewassen handen 3(de farizeeën en alle andere Joden eten 

namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de 

traditie van hun voorouders houden, 4en als ze van de markt komen, 

eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei 

andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van 

bekers en kruiken en ketels), 5toen vroegen de farizeeën en de 

schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de 

tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine 

handen?’ 

6Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk 

op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: 

“Dit volk eert mij met de lippen, 

maar hun hart is ver van mij; 

7tevergeefs vereren ze mij, 

want ze onderwijzen hun eigen leer, 

voorschriften van mensen.” 

8De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt 

u vast.’ 9En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig 

maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 

10Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw 

moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood 

gebracht worden”? 11Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of 

moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen 

zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12‘waarmee u hem niet 

toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13en zo ontkracht u 

het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel 

meer van dit soort dingen.’ 14Nadat hij de menigte weer bij zich had 

geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15Niets 

dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de 

dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’ 

17Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen 

zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. 18Hij zei tegen hen: 

‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat 

van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19omdat het niet 

in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo 

verklaarde hij alle spijzen rein. 20Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat 

maakt hem onrein. 21Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, 

komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22overspel, 

hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, 

hoogmoed, dwaasheid; 23al deze slechte dingen komen van binnenuit, 

en die maken de mens onrein.’ 

 

 

LOFZANG 
    Muziek: Arie Eikelboom 
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UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 518: 1, 3, 4 

‘Hoe helder staat de morgenster’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…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 1014: 1, 3, 5 (staande) 

‘Geef vrede door van hand tot hand’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Leipziger Gigue KV 574, 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
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 van vanochtend 

 

Rob van Essen werkte als predikant in Amsterdam, 
Utrecht en Den Haag. Zijn specialisme is ‘kerk in de 
stad’, een onderwerp waarop hij indertijd is afgestudeerd 
aan de Vrije Universiteit. Momenteel doceert hij bij de 
cursus Theologie voor Geïnteresseerden ‘Kerk in de 
samenleving’. Hij is columnist en redacteur van 
verschillende bladen, onder andere van Kerk in Den 

Haag. Verder is hij vrijwilliger in de Buurtgemeente 
Laak/Spoorwijk (PKN). Hij woont in Delft. 


