
DE AGENDA 
 

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 1 september, 10-12 uur: koffieochtend, tuinzaal. 
 

Woensdag 1 september, 20 uur: leerhuis met het oog op 

zondag a.s., waarin Johannes 7 centraal staat, door ds. IJjo 

Akkerman. 
 

Zaterdag 4 september, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers. 

 

Zondag 5 september, 10.30 uur. Kerkdienst, ds. IJjo 

Akkerman. Organist: Bert van Stam. 
 

Zondag 12 september, 10.30 uur. Kerkdienst, 

ds. Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 26 september, 17-18 uur. Pianorecital door Eduard 

Preda. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. 

 

Woensdag 29 september, 20 uur. Voordracht over de mooiste 

Haagse monumentale kerken, door Botine Koopmans en Dick 

Valentijn (Monumentenzorg Den Haag), auteurs van het 

recent verschenen boek ‘Een lust voor het oog’. Toegang € 5. 
 

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. 

 

Hervat: 24-uurswake voor de poorten van het Catshuis, zo 

lang de kabinetsformatie duurt, om te pleiten voor een beter 

klimaatbeleid. Informatie en aanmelding: 

www.deklimaatwakers.nl. 
 

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 29 augustus 2021, 14
e
 na Pinksteren 

 

voorganger: ds. Mirjam Elbers 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

koster: Dick Venemans 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Nun freut euch, lieben Christen g'mein, 1e variatie, 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) (melodie LB 654) 
 

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 119: 1, 39, 40 

‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’ 
 

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 283 (staande) 

‘In de veelheid van geluiden’ 
 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 

Exodus 32 : 1-20 (vertaling Mirjam Elbers) 
1  Toen het volk zag dat Mozes talmde om af te dalen van de berg 

verzamelde het volk zich bij Aäron 

en zij zeiden tot hem: 

 ‘Maak voor ons goden die voor ons uit gaan 

 voor ons aangezicht.   

Want die Mozes, 

DIENST van de SCHRIFT 



 die man die ons heeft doen opgaan uit het land Egypte,   

wij weten niet wat er van hem is geworden.’  

2  En Aäron zei tot hen: 

 ‘Ruk de gouden oorringen af 

 die zijn in de oren van jullie vrouwen, van jullie zonen 

 en van jullie dochters 

 en doe die tot mij komen.’ 

3  En ze rukten ze af, heel het volk,  

de gouden ringen die in hun oren waren, 

en ze deden ze tot Aäron komen. 

4  Hij nam ze uit hun hand 

 en hij vormde ze met een stift. 

 Hij maakte ze tot een gegoten (stier)kalf 

 en ze zeiden:   

‘Deze zijn jouw goden, Israel, 

 die jou hebben doen opgaan uit het land Egypte.’ 

5  Toen Aäron [dat] zag, bouwde hij een altaar voor zijn aangezicht.  

 Aäron riep en zei: 

 ‘Morgen is er een feest voor JHWH!’ 

6 Zij stonden de volgende morgen vroeg op 

 en ze deden brandoffers opgaan, 

 en ze brachten dankoffers.   

 Het volk zat neer om te eten en te drinken 

 en ze stonden op om vreugde te bedrijven. 

7 JHWH sprak tot Mozes: 

 ‘Ga, daal af, want jouw volk heeft het verbruid/kapotgemaakt 

 [het volk] dat jij hebt doen opgaan uit het land Egypte. 

8 Ze zijn haastig afgeweken van de weg 

 die ik hun opgedragen had. 

 Ze hebben voor zichzelf een gegoten (stier)kalf gemaakt 

 en ze bogen zich daarvoor neer en ze brachten er offers aan 

 en ze zeiden: 

 “Deze zijn jouw goden, Israël 

 die jou hebben doen opgaan uit het land Egypte.” 

9 JHWH sprak tot Mozes: 

 ‘Gezien heb ik dit volk 

 en zie, een halsstarrig volk is het. 

10 Daarom, laat mij begaan, 

 en mijn toorn zal ontbranden tegen hen 

 en ik zal ze verteren 

 en ik zal jou maken tot een groot volk.’ 

11 Toen maakte Mozes het aangezicht van JHWH, zijn god, zacht 

 Hij zei: 

 ‘Waarom, Heer, zou uw toorn tegen uw volk ontbranden, 

 dat Gij hebt uitgeleid uit het land Egypte 

  met grote kracht en sterke hand? 

12 Waarom zou Egypte zeggen:   

“In een boze bui heeft hij hen uitgeleid 

 om hen te doden in de bergen,   

om hen tot een einde te brengen,  

weg van het aangezicht van de aardbodem?”  

  

 Keer om van uw brandende toorn, 

 heb toch berouw van het kwaad jegens uw volk. 

13 Gedenk Abraham, Izaäk en Israël uw knecht 

 voor wie Gij bij Uzelf gezworen hebt 

 tot wie Gij gesproken hebt:  

 “Ik zal jullie nageslacht talrijk maken 

 als de sterren van de hemel 

 en heel dit land waarvan ik heb gesproken 

 zal ik aan jullie nageslacht geven 

 en zij zullen het beërven voor altijd.”’ 

14 Toen kreeg JHWH berouw van het kwaad 

 dat hij gezegd had te zullen doen aan zijn volk. 

 

15 Mozes wendde zich en daalde af van de berg 

 met twee tafelen van het getuigenis in zijn hand. 

 De tafelen waren beschreven op hun twee zijden. 

 Op deze zijde en op de andere zijde waren zij beschreven. 

16 De tafelen, zij waren de werken van God. 

 En het handschrift: dat was het handschrift van God, 

 gegrift in de tafelen. 

 

 17 Toen hoorde Jozua het geluid van het volk met zijn gejuich 

 en hij zei tot Mozes: 

 ‘Het geluid van strijd is in het kamp!’ 

18 Maar hij zei: 

 ‘Er is geen geluid van overwinningsgezang 

 en er is geen geluid van nederlaag-gezang 

 maar [alleen] geluid van zingen hoor ik.’ 

19 En het geschiedde toen hij het kamp genaderd was 

 dat hij het stierkalf zag en de reidansen. 

 De toorn van Mozes ontbrandde 

 en hij wierp de tafelen uit zijn handen 

 en hij verbrijzelde die onder aan de berg. 

20 Hij nam het stierkalf dat zij gemaakt hadden 

 en hij verbrandde het met vuur 

 en hij vermaalde het totdat het stof was. 

 Hij strooide het uit over het aangezicht van de wateren 

 en hij liet het de zonen van Israël drinken. 

 

LIED 654: 1, 2, 4 

‘Zing nu de Heer, stem allen in met ons die God lofzingen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Kolossenzen 2: 4-10 (NBG51) 
Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. 5Want al ben ik 

naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap 

de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus. 

6Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 

7geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in 

het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. 

8Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel 

bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de 

wereldgeesten en niet met Christus, 9want in Hem woont al de volheid 

der godheid lichamelijk; 10en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die 

het hoofd is van alle overheid en macht. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Arie Eikelboom 
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UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK Improvisatie Lied 825 

 

LIED 825: 1, 6, 8 

‘De wereld is van Hem vervuld, die ’t kennen gaat te boven’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 605(staande) 

‘De toekomst is al gaande’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK Improvisatie 

 

COLLECTES bij de uitgang 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd voor twee collectes. 



U kunt desgewenst een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers in de Agenda. 
 

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 mlolkema@stekdenhaag.nl. 

 

2. Collecte voor de kerkrentmeesters. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

Bij de voorganger van vanochtend 
 
Mirjam Elbers is theoloog, predikant en uitgever. Ze is ruim vijf 
jaar predikant geweest in Ransdorp-Holysloot (nabij 
Amsterdam). Daarna is ze de uitgeverijwereld ingegaan en 
heeft 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. Ze woont in Den 
Haag.  


