Bestemming collectes
1. Voor de landelijke kerk, ten behoeve van de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Toelichting. Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof
door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de
plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders
blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met
de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen,
onder andere door samen na te denken over materialen en over de
rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het onderhoud
van het kerkgebouw.

DE AGENDA

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 10 oktober 2021, 20e na Pinksteren
voorganger: ds. Folly Hemrica
organist: Bert van Stam
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken : Adrie Vrolijk
kindernevendienst: Lonneke Glerum
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.
Na de dienst: verkoop van loten voor de najaarsloterij van de
bazaar in de gemeentezaal. Prijs per lot € 2, per boekje van vijf
stuks € 10. Hoofdprijs: getekend portret in kleur van de
winnaar, door Hetty Huveneers.
Zondag 17 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger
ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam.
Zondag 24 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger
ds. David Schiethart. Organist: Bert van Stam.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Permanent. De klimaatwakers, een landelijk burgerinitiatief
om gedurende de kabinetsformatie vreedzaam te waken om
de komende regering te wijzen op de urgentie van de
klimaatcrisis. Sinds april wordt er gewaakt, overdag voor het
Catshuis, 's-nachts thuis vanachter onze computers.
Zie de site: deklimaatwakers.nl.
Aanmelding: Jan Kouwenberg, telefoon 06 23 67 24 67
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

In STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en Calendarium
AANVANGSMUZIEK
Trio over melodie Lied 280 (De vreugde voert ons naar dit
huis), Gerard de Wit (1985)

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 280: 1, 2, 3, 6, 7
‘De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t woord aan ons
geschiedt’

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 869: 1, 5 (staande)
‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’

Moment met de KINDEREN
Bij de voorganger van vanochtend
Folly Hemrica is tot en met januari 2022 interim-predikant
van de Maranathakerk, met name voor crisispastoraat.
Tot voor kort coördineerde ze bij Stek, de
uitvoeringsorganisatie van de Haagse diaconie, vrijwilligers
van het ‘maatjesproject slachtoffers mensenhandel’.
Daarvoor was ze ‘bajesdominee’ in de Scheveningse
gevangenis en pastor voor dak- en thuislozen in Den Haag
en Leiden. Voor contact: tel. 06 45 65 40 05.

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
v: De Heer zegene u en Hij behoede u
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u Zijn
vrede
a: AMEN

EERSTE SCHRIFTLEZINGEN
2 Samuel 11: 1-5 en 14-17, en 2 Samuel 12: 1-14 (NBV)
Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk
ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger eropuit, onder
leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en
Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2Op een keer
stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat
heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw
die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3Hij liet uitzoeken
wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de
vrouw van de Hethiet Uria.’ 4David liet haar bij zich komen en sliep met
haar. (De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid
was juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5Enige tijd later
merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, 6waarop
David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen.
14De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria
meegaf. 15In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt
gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en
sneuvelt.’ 16Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en
stelde Uria juist daar op. 17De verdedigers van de stad deden een uitval
naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, en ook
Uria vond de dood.
1Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te
vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en
een arme. 2De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen,
3de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij
koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het
at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had
het lief als een dochter. 4Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op
bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van
zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij
het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5David
ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de
HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. 6Viervoudig moet
hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’
7Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van
Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je
redde uit de greep van Saul. 8Have en goed van je heer, en de vrouwen
van je heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen; de heerschappij over
Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik
er nog het een en ander aan toevoegen. 9Waarom heb je dan mijn
geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn
ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn
vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten
vermoorden. 10Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je
koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de
vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. 11Dit zegt de HEER: Je eigen
familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien
dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie.
Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. 12Jij hebt in het
diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan
van heel Israël en in het volle daglicht.’ 13David antwoordde Natan: ‘Ik
heb gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die
zonde, u zult niet sterven. 14Maar omdat u de vijanden van de HEER
aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon
sterven.’

LIED 991: 1, 2, 3, 7
‘De eersten zijn de laatsten’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 15: 1-7
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te
luisteren. 2Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden
morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4
‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn
achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het
gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde

op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en
buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het
schaap gevonden dat verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel
meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

LOFZANG
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UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 993: 1, 2, 5, 6, 7
‘Samen op de aarde, dat beloofde land’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
OVERDRACHT VAN HET VOORZITTERSCHAP
van Rein Willems en ds. Jan Eerbeek aan de
Protestantse wijkgemeente Maranathakerk
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 de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

SLOTLIED 416 (staande)
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Piece for Organ, deel 1, Jamie Alpherts (student
compositie Koninklijk Conservatorium Den Haag)
COLLECTES bij de uitgang: twee collectes
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per
bankoverschrijving. Zie de rekeningnummers in de
Agenda.

