
DE AGENDA 
 

De preek van vanochtend staat morgen op de website. 

 

Dinsdag 16 november, 20-21.30 uur. Gesprek ter 

voorbereiding op de kerkdienst op Zondag Voleinding, 

21 november. Inleider: ds. IJjo Akkerman. 

 

Woensdag 17 november, 10-12 uur. Koffieochtend, tuinzaal. 

 

Woensdag 17 november, 20-22 uur.  #MeToo en de Oudheid, 

lezing door Pieter van den Broek. 

Toelichting. De afgelopen jaren is het debat over seks en sekse 

hevig opgelaaid. Aangewakkerd door de #MeToo-beweging 

liggen ongelijke seksuele verhoudingen onder een 

vergrootglas. Daarnaast strijdt de lhbti+-gemeenschap voor 

erkenning van diverse vormen van gender en seksualiteit. Hoe 

Grieken en Romeinen aankeken tegen gender, sekse en 

seksualiteit is in veel opzichten anders dan moderne ideeën 

daarover. Aan welke maatschappelijke verwachtingen moest 

een man of vrouw in de Oudheid voldoen? Welke vormen van 

gender en seksualiteit waren toelaatbaar en welke niet? 

Aan de hand van antieke bronnen neemt docent en classicus 

dr. Pieter van den Broek u mee naar de Griekse en Romeinse 

denk- en leefwereld. Sommige aspecten zullen ons bekend 

voorkomen, andere zijn in moderne ogen hoogst 

problematisch. Kunnen wij in ons huidige debat nog iets met 

de antieke ideeën over gender en seks(e)? En: kunnen we 

kinderen ongedwongen mythes laten lezen, die overlopen van 

seksueel ongelijke verhoudingen? 

Lezing in de gemeentezaal. Toegang 5 (incl. koffie/thee). 
 

Zondag 21 november, 10.30 uur. Zondag Voleinding, 

herdenking overleden gemeenteleden. Voorganger 

ds. IJjo Akkerman, dienst van Schrift en Tafel. Organist: 

Klaas Doornbos. Pianist: Eduard Preda. 

 

Zondag 28 november, kerkdienst op Eerste Advent, 10.30 uur. 

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

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

 

Iedere vrijdagavond  meditatie workshop, 19.45-21 uur. 

Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.) 

 

Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is 

beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05. 

E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.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); 
 

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 

 

Actuele info: www. maranathakerkdenhaag.nl 
 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 14 november 2021, 2e van de Voleinding 

 

voorganger: ds. Bert Kuipers 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Lizette de Koning 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Adagio Uit Sonata IV voor viool en klavecimbel, 

BWV 1017, Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

Arr. Franz Liszt (1811-1886) 
 

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 Psalm 9: 1, 4, 5 

‘Met heel mijn hart zing ik uw eer’ 
 

Gezongen SMEEKGEBED 

LIED 299 j: 1, 2 

‘Om de mensen en de dieren’ 
 

LOFLIED 971 (staande) 

‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 2 Kronieken 7:11-16 (NBV21) 

Toen Salomo het werk aan de tempel van de HEER en het 

koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hij zich omtrent 

de bouw van de tempel en het paleis had voorgenomen 

geheel volgens plan was uitgevoerd, 12verscheen de HEER 

hem in de nacht. Hij zei tegen hem: ‘Ik heb je gebed 

gehoord. Ik heb deze tempel aangewezen als de plaats 

waar men Mij offers mag brengen. 

13Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen 

regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te 

DIENST van de SCHRIFT 



vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, 14en 

wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het 

hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt 

met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de 

hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15Ja, Ik 

zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die 

vanaf deze plaats tot Mij worden gericht. 

16Ik wijs deze tempel aan en heilig die om er voor altijd 

mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal 

Me ontgaan; Ik zal alles ter harte nemen. 
 

LIED Psalm 66: 5, 6, 7 

‘Ik kom met gaven in mijn handen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 10: 22-30  

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; 

het was winter. 23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang 

van Salomo. 24Daar kwamen de Joden om Hem heen 

staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe lang houdt U ons nog in 

het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan 

ronduit.’ 

25Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar u 

gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe 

getuigt over Mij, 26maar u wilt Me niet geloven, omdat u 

niet bij mijn schapen hoort. 

27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij 

volgen Mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 

verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

29Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, 

niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30en 

de Vader en Ik zijn één.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Arie Eikelboom 
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UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK 

Improvisatie 

LIED 275 

‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN  
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

SLOTLIED 766 (staande) 

‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

March from The Love for Three Oranges, 

Op. 33 – Sergej Prokofjev (1891-1953) 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes. 

(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per 

bankoverschrijving. Zie de nummers in de Agenda.) 

 

Bestemming collectes 

1. Voor de Haagse diaconie, ten behoeve van de Invaliden 

Vakantieweken. 

Toelichting. Stichting SIV (Samenwerkingsverband Invaliden 

Vakantieweken) organiseert al meer dan 55 jaar vakantieweken voor 

mensen uit onze regio met een (ernstige) lichamelijke beperking. Het 

werk wordt gedragen door de protestantse diaconieën van Den Haag 

en omgeving. 

Mensen die door hun handicap afhankelijk zijn van anderen en in 

veel gevallen hebben moeten verhuizen naar een verpleeghuis of 

woonzorgcentrum, willen we een weekje in de watten leggen. Een 

week op een mooie locatie in de natuur, met leuke activiteiten. Een 

week waarin er ’s ochtends niet gehaast hoeft te worden bij het 

wassen en aankleden. Een week waarin veel gelachen wordt en over 

van alles gepraat kan worden. Tijdens de vakantie worden zij 

verzorgd door trouwe en enthousiaste vrijwilligers, onder wie 

verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week 

vol goede zorg en warme aandacht geven. Meer informatie: 

www.stichting-siv.nl. 

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de verwarming 

van de kerk. 

 

=0=0=0=0 

 

Na de dienst: koffie/thee/limonade met ‘iets lekkers’ in de 

gemeentezaal. Gesprek met de kerkeraad over de vorige week 

uitgereikte ‘Profielschets Maranathakerk Den Haag’, met het 

oog op de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant. 

 

 

 

 

Bij de voorganger van vanochtend 
 

Bert Kuipers was tot aan zijn emeritaat predikant van 

de Laurenskerk in Rotterdam. Daarvoor werkte hij als 

hervormd predikant in Breukelen. 

Naast zijn werk als theoloog is hij tekenaar en schilder. 

Zijn voorliefde gaat uit naar landschappen, 

stadsgezichten, kerkinterieurs, boten en schepen. 

Cartoons maakt hij in opdracht van tijdschriften en 

uitgeverijen. 

Tot 2 januari is een expositie van zijn werk te zien, ‘Op 

weg naar de winter’: door vurig rood, geel en oranje 

van de herfst naar het grijs en wit van de winter. Het is 

ook de tijd van de grote winterfeesten voor kerk en 

thuis. 

Locatie: kloostergang van Citykerk Het Steiger, Hang 

19 Rotterdam. Open op dinsdag en zaterdag 12-16 u, 

zondag 10.45-13 uur. 


