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 de BabyBullenBank.
Toelichting. Jonge moeders in Den Haag blijken soms behoefte te hebben aan
babyspullen, zowel vóór als na de bevalling: kleertjes, slaapzakje, draagzak, badje,
babybox, kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Hulpverlenende
instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het
project wordt gerund door Stekvrijwilligers. Naast babyspullen is een financiële
bijdrage ook welkom.

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het aanbrengen
van dubbele beglazing in de kerkzaal.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 15 augustus 2021, 12ena Pinksteren
voorganger: ds Olivier Elseman
organist: Bert van Stam
ouderling en diaken a.i.: Henk Teutscher
koster: Ulco Klos

DIENST van de SCHRIFT

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

In STILTE komen we de kerk binnen

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.

WELKOM en Calendarium

Vanmiddag, 17-18 uur. Concert, Wendela van Swol, fluit, en
Bert van Stam, orgel. Programma: zie de website. Toegang
gratis, collecte bij de uitgang.
Woensdag 18 augustus, 10-12 uur: koffieochtend in de
tuinzaal.
Zaterdag 21 augustus 14-16 uur: Kerk open voor bezoekers.
Zondag 22 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Erika van
Gemerden.
Zondag 29 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Mirjam Elbers.
Voor een korte bio: zie de website.
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).

AANVANGSMUZIEK
Improvisatie over Psalm 139, psalm van de zondag.
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

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 283: 1, 2, 3, 4.
‘In de veelheid van geluiden’

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 871

(staande)

‘Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om’

DE SCHRIFT

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
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
INLEIDING op de lezingen: ‘macht’.

EERSTE SCHRIFTLEZING Rechters 9: 7-15 (NBV)
(Fabel van Jotam)
7Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep
met stemverheffing vanaf de top: ‘Hoor mij aan, burgers
van Sichem, en God zal u verhoren! 8Eens gingen de
bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de
olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” 9Maar de olijfboom
antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie af te staan,
waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te
wuiven boven de andere bomen uit?” 10Toen vroegen ze
het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze koning zijn?”
11Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden
mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven boven
de andere bomen uit?” 12Toen vroegen ze het aan de
wijnstok: “En u, wilt u onze koning zijn?” 13Maar de
wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af te
staan, dat goden en mensen verblijdt, om wat te wuiven
boven de andere bomen uit?” 14Ten slotte vroegen de
bomen aan de doornstruik: “En u, wilt u onze koning
zijn?” 15En de doornstruik antwoordde: “Als u mij
werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in
mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er
uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de
Libanon zal verteren.”
LIED Psalm 72: 1, 4 (Koningspsalm)
‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 10, 42-45 (NBV)
(Niet heersen, maar dienen)
Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de
volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat
hun leiders hun macht misbruiken. 43Zo mag het bij jullie
niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen, 44en wie van jullie de eerste wil
zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45want ook de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

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 969 (staande)
‘In Christus is noch west noch oost’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Allegro uit Voluntary no. 1 – John Stanley
U kunt desgewenst nog even gaan zitten om in alle rust naar het uitleidende
orgelspel te luisteren

COLLECTES bij de uitgang: 2 collectes (zie Agenda)
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Bij de voorganger van vanochtend

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Adagio uit Voluntary no. 1 – John Stanley (1713-1786)

Olivier Elseman is hervormd predikant geweest in
Beemster en Middelburg. Vanaf 1996 tot 2013 was hij in
Den Haag predikant van de Bergkerk en tot zijn emeritaat
in 2015 predikant van de wijkgemeente i.o. Den HaagWest.

