
SLOTMUZIEK  

Laet sangh en spel, tamboer en fluyt, 

Piet Post (1919-1979) 

 

COLLECTES bij de uitgang: 3 collectes 

 

DE AGENDA 

 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd voor drie collectes. 

U kunt desgewenst een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers hieronder. 

1. Voor de Haagse diaconie, ten behoeve van de 

‘School van Barmhartigheid’. 
Toelichting. De School van Barmhartigheid is een nieuw project van Stek (Stad en 

kerk). Middelbare scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in 

het dagelijks leven niet altijd tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen 

of ongedocumenteerden. 

Er zijn twee onderdelen. Eerst lessen over achtergronden van barmhartigheid in 

de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur. Daarna een werkbezoek aan 

een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid wordt gedaan’. In het 

contact is ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. 

Om kennis te maken met dit project, kunt u op woensdag 1 september van 10.00 

– 11.30 uur langs komen op de Parkstraat 32, waar Maike Lolkema uitleg zal 

geven. Graag wel van te voren aanmelden, via Via mlolkema@stekdenhaag.nl. 

 

2. Zomercollecte voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

aanbrengen van dubbele beglazing in de kerkzaal. 
 

3. Extra collecte voor Haïti. Rekening NL89 ABNA 04 57 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.' aardbeving Haïti'. 
 

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. 
 

Woensdag 25 augustus, 10-12 uur: koffieochtend, tuinzaal. 
 

Zondag 29 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. Mirjam Elbers. 
Korte bio. Mirjam Elbers is ruim vijf jaar predikant geweest in Ransdorp-

Holysloot (nabij Amsterdam). Daarna heeft ze gewerkt bij uitgeverij Van 

Gennep en bij Boom Uitgevers. Momenteel is zij hoofduitgever Klassieke 

Oudheid bij Brill in Leiden. Als theoloog schreef zij veel artikelen en samen 

met Ad van Nieuwpoort het boek “Bijbel voor beginners: 100 en enige 

eyeopeners en misverstanden over de bijbel” (2010). Ook werkte zij mee aan 

het boek “25 eeuwen Theologie” (2017). In haar vrije tijd werkt ze aan een 

proefschrift over K.H. Miskotte en het Oude Testament, aan de KU Leuven. 

 

Zondag 5 september, 10.30 uur. Kerkdienst, 

ds. IJjo Akkerman. 
 

Voor crisispastoraat is tot 1 oktober beschikbaar ds. IJjo 

Akkerman. Tel.: 06 55 79 65 95. 
 

De kist van de Voedselbank staat permanent 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). 

 
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 22 augustus 2021, 13
e
 na Pinksteren 

 

voorganger: ds Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

ouderling en diaken a.i: Pieter van den Broek 

koster: Henk Teutscher 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK 

Prelude over Lied 217 – Bert van Stam 

‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
 

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 23b 

‘De Heer is mijn herder’ 
 

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 217: 4, 5 (staande) 

‘Wilt gij vandaag en tot het eind der dagen’ 
 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING 2 Koningen 4: 42-44 (NBV) 

Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht 

twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de 

nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit 

als maal aan de profeten voor te zetten. 43Toen de bediende 

protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, 

zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd 

aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog 

overhouden ook.’ 44Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en 

zij aten ervan en hielden nog over, zoals de HEER had gezegd. 

DIENST van de SCHRIFT 



LIED 850: 1, 4, 5  

‘Geen taal bij machte U te meten’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 

Marcus 8: 1-21 (Naardense Bijbel) 
1 In die dagen, 

als er weer een talrijke schare is 

en zij niets te eten hebben, 

roept hij de leerlingen toe 

en zegt tot hen: 

 

2 ik heb deernis over deze schare, 

omdat ze nu al drie dagen bij mij blijven 

en niets te eten hebben; 

 

3 en als ik hen vastend loslaat 

op hun huis aan, 

zullen ze onderweg los van alles raken; 

en sommigen van hen zijn van ver weg! 

 

4 Dan antwoorden zijn leerlingen hem: 

waarvandaan zal iemand bij machte zijn 

hen te verzadigen met broden 

in de woestijn die het hier is? 

 

5 Hij heeft hun gevraagd: 

hoeveel broden hebt ge?, 

en zij zeggen: zeven! 

 

6 Dan kondigt hij aan de schare af 

dat ze moeten neervallen op de grond; 

hij neemt de zeven broden aan, 

doet de dankzegging, 

breekt, en geeft aan zijn leerlingen 

om voor te zetten, 

en zij zetten voor aan de schare. 

 

7 Ze hebben ook een paar visjes gehad; 

hij zegent die 

en zegt dat ze ook die moeten voorzetten. 

 

8 Zij eten en worden verzadigd, 

aan overgeschoten brokken halen ze op: 

zeven manden. 

 

9 Ze zijn met zo’n vierduizend geweest. 

Dan laat hij hen los. 

 

10 Meteen stapt hij met zijn leerlingen 

de boot in 

en komt zo in de delen van Dalmanoeta. 

 

11 De Farizeeërs komen naar buiten 

en beginnen ruzie met hem te zoeken, 

door bij hem een teken uit de hemel te zoeken 

en hem (zo) op de proef te stellen. 

 

12 Hij slaakt een zucht, door de Geest in hem, 

en zegt: wat zoekt deze generatie een teken?- 

amen, zeg ik u: 

als aan deze generatie 

een teken wordt gegeven!… 

 

13 Hij laat hen achter, 

stapt weer in en vaart* weg naar de overkant. 

 

14 Ze vergeten broden mee te nemen, 

en behalve één brood 

hebben ze in de boot niets bij zich gehad. 

 

15 Toen heeft hij hun geboden en gezegd: 

ziet toe, kijkt uit 

voor het zuurdesem van de Farizeeërs 

en het zuurdesem van Herodes! 

 

16 En zij bleven tegen elkaar zeggen 

dat ze geen broden hadden. 

 

17 Als hij daar kennis van krijgt, zegt hij tot hen: 

wat blijft ge zeggen dat ge geen broden hebt?- 

kunt ge niet denken en begrijpt ge niets?- 

is het hart dat ge hebt misschien verhard?- 

 

18 ‘ge hebt ogen maar kijkt niet, 

ge hebt oren en hoort niet’ (Jer. 5,21; Ez.12,2)?- 

zijt ge niet indachtig, 

 

19 toen ik de vijf broden heb gebroken 

voor de vijfduizend, 

hoeveel korven met brokken 

ge vol hebt opgehaald? 

Ze zeggen tot hem: twaalf! 

 

20 En toen met de zeven voor de vierduizend, 

hoeveel manden vol brokken 

ge toen hebt opgehaald? 

En zij zeggen: zeven! 

 

21 Hij heeft tot hen gezegd: 

en nog begrijpt ge het niet? 

 

LOFZANG 

    Muziek: Arie Eikelboom 
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UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK 

Improvisatie over melodie Psalm 77 

‘Roepend om gehoor te vinden’ 

 

LIED 722 
‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 425 (staande) 

‘Vervuld van uw zegen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 


