
DE AGENDA 
 

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

Woensdag 29 juni, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang en koffie gratis. 
 

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 composities. Toegang vrij, collecte bij de 

uitgang. 

 

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. 

 

Zondag 10 juli, 10.30 uur. Dienst van Schrift en Tafel. 

Voorganger ds. Bert Kuipers. Organist: Bert van Stam. 
 

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 26 juni 2022, 2e van de zomer 

 

voorganger: ds. Robert Jan Bakker 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 
 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

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 96: 1, 6, 7 

‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’ 
 

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 705: 1, 3 (staande) 

‘Ere zij aan God, de Vader’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 1 Koningen 8: 22, 37-43 (NBV) 

22Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten 

aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen 

ten hemel en zei: 

37Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, 

wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, 

meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in 

eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij 

enige ramp of ziekte 38ook maar iemand van uw volk Israël een 

DIENST van de SCHRIFT 



smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van 

deze tempel – ieder onder de druk van het leed dat hem 

persoonlijk treft –, 39aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw 

woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem 

toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers 

kunt de mens doorgronden. 40Dan zullen ze in het land dat u 

aan hun voorouders hebt gegeven hun leven lang ontzag voor u 

tonen. 

41Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël 

behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te 

vereren 42– want ook daar is de faam van uw sterke hand en 

opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling 

hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, 43aanhoor 

hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u 

vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen 

en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij 

zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik 

heb gebouwd. 
 

LIED Psalm 146: 3, 5 

‘Heil wiens Jakobs God wil bijstaan’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 7: 1-10 

1Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de 

menigte ging hij Kafarnaüm in. 2Een centurio die daar woonde 

had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio 

was erg op deze slaaf gesteld. 3Toen hij over Jezus hoorde, zond 

hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij 

hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 

4Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan 

mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het 

dat u hem deze gunst bewijst. 5Want hij is ons volk goedgezind 

en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 

6Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van 

het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem 

toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want 

ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 7Daarom ook 

achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u 

hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8Ook ik 

ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer 

soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” 

dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik 

tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 

9Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde 

zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, 

zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 

10Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, 

troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

LIED 840 

‘Lieve Heer, Gij zegt ”kom” en ik kom’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Kyrie – Marcin Leopolita (Lviv, Oekraïne, 1530-1589) 
Opgedragen aan de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne 

 

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 103 c: 1, 3 

‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Prelude Psalm 146 – Bert van Stam 

 

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 hoe uniek 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’. 


