DE AGENDA
Bestemming collectes. (U kunt desgewenst ook een gift
overmaken per bankoverschrijving. Zie de nummers in de
Agenda.)
1. Voor de wijkdiaconie, ten behoeve van de wekelijkse
bloemengroet.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de verwarming
van het gebouw.
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. Trekking op 27 november.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 17 oktober 2021, 21e na Pinksteren
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken : Cécile de Munnik
beeldopname: Chris van Dam
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

Woensdag 20 oktober, 10-12 uur. Koffieochtend, tuinzaal.

In STILTE komen we de kerk binnen

Zondag 24 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger
ds. David Schiethart. Organist: Bert van Stam.

WELKOM en Calendarium

Zondag 24 oktober, 17-18 uur. Concert met koormuziek,
Chavanon-koor uit Voorburg. Op het programma staat een
‘muzikaal menu’ van gevarieerde klassieke koormuziek.
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

AANVANGSMUZIEK
Trivium, deel 1 – Arvo Pärt (1935)

DE VOORBEREIDING

Woensdag 27 oktober, 20-22 uur. Avond over koloniaal
verleden van Den Haag. Straatnamen en gebouwen
herinneren aan de tijd van de Republiek, toen economische
expansie en kolonialisme vanzelfsprekend waren. Maar hoe
kijken we nu tegen die historie aan? Stadsgids historicus
Robert van Venetië geeft met beelden een presentatie van
plekken die aan die tijd herinneren. Toegang € 5.

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui

Zondag 31 oktober, 10.30 uur kerkdienst. Voorganger
ds. Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam.

LIED Psalm134

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.

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

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

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’

LOFLIED 867 (staande)
‘Loof overal, loof al wat adem heeft’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 29: 18-24
NBV21
18 Op die dag zullen doven
kunnen horen hoe uit een boek
wordt voorgelezen, en blinden
zullen met eigen ogen zien, bevrijd
van donkerte en duisternis.

NBV
18 Op die dag zullen doven
kunnen horen hoe uit een boek
wordt voorgelezen,en blinden
zullen met eigen ogen zien, bevrijd
van duisternis en donkerheid.

NBV21
19Verdrukten zullen weer vreugde
vinden in de HEER, zwakken
juichen om de Heilige van Israël.
20Want het is gedaan met de
geweldenaar, voorbij met de
spotter. Ieder die op onrecht zint,
zal vergaan: 21wie een ander vals
beschuldigt, wie de rechters in de
poort wil verstrikken, wie het
recht van de rechtvaardige
schendt met loze beweringen.
22Daarom – dit zegt de HEER, die
Abraham bevrijd heeft, over de
nakomelingen van Jakob: Jakob zal
niet meer te schande staan,zijn
gezicht niet meer van schaamte
verbleken. 23Want wanneer zijn
kinderen zien wat Ik in hun
midden heb verricht, zullen zij
mijn naam heiligen, de heiligheid
erkennen van de Heilige van Jakob
en ontzag hebben voor de God
van Israël.
24Wie verward was, zal inzicht
verwerven, wie klaagde, laat zich
onderrichten.

NBV
19Dan zullen verdrukten de HEER
weer loven, zwakken juichen om
de Heilige van Israël. 20Want het
is gedaan met de geweldenaar,
voorbij met de spotter. Ieder die
op onrecht zint, zal vergaan:
21wie een ander valse
beweringen ontlokt, wie de
rechters in de poort wil
verstrikken, wie het recht van de
rechtvaardige schendt met loze
beweringen.
22Daarom – dit zegt de HEER,
die Abraham bevrijd heeft,
over de nakomelingen van Jakob:
Jakob zal niet meer te schande
staan, zijn gezicht niet meer van
schaamte verbleken. 23Want
wanneer zijn kinderen zien wat ik
in hun midden heb verricht, zullen
zij eerbied hebben voor mijn
naam, de heiligheid erkennen van
de Heilige van Jakoben de God van
Israël vrezen.
24Ieder die verward was, zal
inzicht verwerven, wie altijd
klaagde, is vol begrip.

LIED 995
‘O Vader, trek het lot U aan’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 10: 32-45
NBV21
Ze waren onderweg naar
Jeruzalem en Jezus liep voor hen
uit; de leerlingen waren ongerust
en ook de mensen die hen
volgden waren bang. Hij nam de
twaalf weer apart en vertelde hun
wat Hem zou overkomen: 33‘We
zijn nu op weg naar Jeruzalem,
waar de Mensenzoon zal worden
uitgeleverd aan de hogepriesters
en de schriftgeleerden, die Hem
ter dood zullen veroordelen en
Hem zullen uitleveren aan de
heidenen. 34Ze zullen de spot met
Hem drijven en Hem bespuwen en
Hem geselen en doden, maar na
drie dagen zal Hij opstaan.’
35Jakobus en Johannes, de zonen
van Zebedeüs, kwamen bij Hem
en zeiden: ‘Meester, we willen dat
U voor ons doet wat we U vragen.’
36Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie
dan dat Ik voor je doe?’ 37Ze
zeiden: ‘Wanneer U heerst in uw
glorie, laat een van ons dan rechts
van U zitten en de ander links.’
38Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie
weten niet wat je vraagt. Kunnen
jullie de beker drinken die Ik moet
drinken of de doop ondergaan die
Ik moet ondergaan?’ 39‘Ja, dat
kunnen wij,’ antwoordden ze.
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie
zullen de beker drinken die Ik zal
drinken en de doop ondergaan die
Ik zal ondergaan, 40maar wie er

NBV
32Ze waren onderweg naar
Jeruzalem en Jezus liep voor hen
uit; de leerlingen waren ongerust
en ook de mensen die hen
volgden waren bang. Hij nam de
twaalf weer apart en vertelde hun
wat hem zou overkomen: 33‘We
zijn nu op weg naar Jeruzalem,
waar de Mensenzoon zal worden
uitgeleverd aan de hogepriesters
en de schriftgeleerden, die hem
ter dood zullen veroordelen en
hem zullen uitleveren aan de
heidenen. 34Ze zullen de spot met
hem drijven en hem bespuwen en
hem geselen en doden, maar na
drie dagen zal hij opstaan.
35 Jakobus en Johannes, de zonen
van Zebedeüs, kwamen bij hem en
zeiden: ‘Meester, we willen dat u
voor ons doet wat we u vragen.’
36Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie
dan dat ik voor je doe?’ 37Ze
zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw
glorie, laat een van ons dan rechts
van u zitten en de ander links.’ 38
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie
weten niet wat je vraagt. Kunnen
jullie de beker drinken die ik moet
drinken of de doop ondergaan die
ik moet ondergaan?’ 39‘Ja, dat
kunnen wij,’ antwoordden ze.
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie
zullen de beker drinken die ik zal
drinken en de doop ondergaan die
ik zal ondergaan, 40maar wie er

rechts of links van Mij zal zitten,
kan Ik niet bepalen, die plaatsen
behoren toe aan hen voor wie ze
zijn bestemd.’
41Toen de andere leerlingen
hiervan hoorden, namen ze het
Jakobus en Johannes kwalijk.
42Jezus 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, moet dienaar van de anderen
zijn, 44en wie van jullie de eerste
wil zijn, moet slaaf van de anderen
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.’

rechts of links van mij zal zitten,
kan ik niet bepalen, die plaatsen
behoren toe aan hen voor wie ze
zijn bestemd.’41Toen de andere
leerlingen hiervan hoorden,
werden ze woedend op Jakobus
en Johannes. 42Jezus 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.’
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Muziek: Arie Eikelboom
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UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
'Vater unser im Himmelreich', BWV 737,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
LIED 313: 1, 2, 5
‘Een rijke schat van wijsheid’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 418: 1, 2, 4 (staande)
‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Prelude over Lied 418, 'God, schenk ons de kracht',
Bert van Stam
COLLECTES bij de uitgang: twee collectes

