
DE AGENDA 
 

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

Vanaf morgen staat de preek van vanochtend op de website. 
 

Woensdag 22  juni, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang en koffie gratis. 
 

Zondag 26 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

Ds. Robert Jan Bakker. Organist: Bert van Stam. 
 

Zondag 3 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger Thomas 

Kraan. Organist: Bert van Stam. 
 

Zondag 3 juli, 17-18 uur. Benefietconcert voor Oekraïne : 

pianorecital door Eduard Preda. Werken van Chopin, Liszt, 

Skrjabin, eigen composisites. Toegang vrij. 

 

Woensdag 6 juli, 10-12 uur. Koffieconcert met harpiste Carla 

Bos. Programma: ‘Een muzikale vertelling’. Toegang gratis. 
 

Zaterdag 9 juli, 10-12 uur. Inleveren goederen voor de 

najaarsbazaar. Volgende inleverdata: 20 en 27 augustus. 
 

Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur. 

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

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

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie 

tegen de invasie in Oekraïne voor het gebouw van de Russische 

ambassade, Andries Bickerweg. Een grote Oekraïense vlag hangt 

er de hele dag. 

Alternatief: leg bloemen neer voor het gebouw van de 

Oekraïense ambassade, Zeestraat 78. 
 

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

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

E-mail: artzhemrica@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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 19 juni 2022, 1
e
 van de zomer 

 

voorganger: ds. David Schiethart; organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter; voorbeden: Lieuwe de Jong 

Musica Poëtica: Katja Pitelina, dwarsfluit, Jörn Boysen, klavecimbel 

kindernevendienst: Lizette de Koning; koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK 

Inventie no. 8 in F gr., BWV 779, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

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 92: 1,  ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ 
 

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 304 (staande) ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Micha 4: 1-7 
Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 

2machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

DIENST van de SCHRIFT 



Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 

en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 

voor eeuwig en altijd. 

6Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – 

zal ik de kreupelen verzamelen, 

de verstrooiden bijeenbrengen, 

verenigen wie ik onheil heb gebracht. 

7De kreupelen zal ik sparen, 

van de verdrevenen maak ik een groot volk, 

en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

LIED Psalm 87: 1, 2, 3 

‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 4: 5-26 
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan 

zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de 

reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een 

Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 

8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 

9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben 

immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 

10Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 

vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11‘Maar 

heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan 

levend water vandaan halen? 12U kunt toch niet meer dan Jakob, onze 

voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn 

zonen en zijn vee.’ 

13‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14‘maar wie het 

water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, 

zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 

15‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en 

hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16Toen zei Jezus 

tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17‘Ik heb geen 

man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18‘u 

hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is 

waar.’ 19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 

20Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in 

Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. 

21‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in 

Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22Jullie weten niet wat je vereert, maar wij 

weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23Maar er komt een tijd, 

en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en 

in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24want God is Geest, 

dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 

25De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), 

‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, 

degene die met u spreekt.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 188 

‘Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK  

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 

Sonata in a voor traversfluit en klavecimbel (Wq. 128) 

Andante - Allegro 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 653: 1, 3, 7 (staande) 

‘U kennen, uit en tot U leven’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Vivace uit: Sonata in a voor traversfluit en klavecimbel 

(Wq. 128), C. Ph. E. Bach. 
 

UITGANGSCOLLECTE 

 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 
 

1. De collecte tijdens de dienst is voor de Haagse Diaconie, 

met name voor individuele hulpverlening. 

Toelichting. Sinds jaar en dag helpt de Haagse Diaconie met financiële 

ondersteuning mensen die door de mazen 

van de gemeentelijke hulpverlening vallen en om welke reden dan 

ook dringend financiële hulp nodig hebben om de eerstvolgende 

weken door te komen. Het betreft hier vooral noodhulp, bijvoorbeeld 

wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de betaling van hun 

uitkering en geen inkomen hebben. De hulp wordt aangevraagd door 

de gemeente en welzijnsorganisaties en de aanvraag wordt 

behandeld door een medewerker van Stek en verschillende 

vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is een fors bedrag mee 

gemoeid en er worden ongeveer duizend mensen per jaar mee 

geholpen. Tijdens de coronapandemie bleek eens te meer hoe urgent 

en hoeuniek deze vorm van ondersteuning is. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Hulpverlening’. 

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk, met name voor de energietransitie van 

het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00  

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energietransitie’. 

 

 

 

Over de voorganger van vanochtend 
David Schiethart is predikant van de Shalomkerk in Den 
Haag-Zuidwest (Vrederustlaan). Per 1 augustus wordt hij 
studentenpredikant van de Technische Universiteit Delft 
en de Delftse Hogeschool.  


