
DE AGENDA 
 

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

 

Vanmiddag, 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: muzikale vertelling 'De Cirkel is 

Vierkant'. De geschiedenis van de wijk Duinoord gezien door 

de ogen van haar betovergrootmoeder. 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. 
 

Woensdag 13 juli, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang en koffie gratis. 
 

Zondag 17 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Folly Hemrica. 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 3 juli 2022, 3
e
 zondag  van de zomer 

 

voorganger: Thomas Kraan 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Henk Teutscher 

voorbeden: Chris van Dam 

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 107: 1, 20 

‘Gods goedheid houdt ons staande’ 
 

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 811 (staande) 

‘Zoals een moeder zorgt’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 

 

SCHRIFTLIED 846: 1, 2, 4 

‘De wijsheid van vóór alle tijden’ 
 

SCHRIFTLEZING Lucas 4: 31-37 (NBV) 

Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de 

inwoners steeds op sabbat onderwees. 32Ze waren diep onder 

de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. 33Er was 

in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een 

onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: 34‘Aaah! Wat 

hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je 

gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de 

DIENST van de SCHRIFT 



heilige van God.’ 35Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: 

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond 

en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. 36Allen waren 

verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat 

zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag 

en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven 

zodat zij de mensen verlaten?’ 37Het nieuws over hem 

verspreidde zich overal in de streek. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED Liedboek voor de Kerken (1973) 402: 1, 5, 10  
 

 
 

5    Hij sprak tot zijn geliefde Zoon: 

 Ik kan 't niet langer lijden; 

 nu is het tijd, verlaat mijn troon 

 en stel U aan zijn zijde; 

 sta voor hem in als bondgenoot, 

 verdelg de zonde en de dood 

 en laat hem met U leven'. 
 

10    Wat Ik gedaan heb en geleerd, 

 zult gij ook doen en leren, 

 opdat mijn Vader wordt geëerd, 

 zijn rijk zal triomferen; 

 en loop niet 's werelds wijsheid na, 

 dat niet uw schat verloren ga, 

 laat u door Mij gezeggen. 

 

 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Improvisatie over Lied 858 – ‘Vernieuw in ons, o God’ 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 858 (staande) 

‘Vernieuw in ons, o God uw liefde, lentelicht’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Intermezzo XIII – Hendrik Andriessen (1892-1981) 

 

UITGANGSCOLLECTE 
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 

 

Bestemming collectes. 

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

met name voor de Vakantiebonnen. 

Toelichting. De vakantiebonnen van de Diaconie zijn bedoeld 

voor kinderen van wie de ouders naar de voedselbank gaan. 

Deze kinderen gaan niet met vakantie, omdat daar geen geld 

voor is. Om deze kinderen toch een vakantiegevoel te geven 

collecteren we voor cadeaukaarten van € 10,- per stuk. Deze 

kunnen worden ingewisseld bij een Haagse vestiging van 

Intertoys. Daarnaast doen de kinderen mee met een 

prijsvraag, waar twee mini-stepjes worden verloot. Er zijn ruim 

300 vakantiebonnen nodig voor de uitdeelpunten van de 

voedselbank op de diaconale locaties. Mochten er bonnen 

overblijven, dan gaan ze naar de kinderen van de 

Kinderwinkel. Alle bonnen komen dus goed terecht. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘vakantiebonnen’. 

 

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’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de voorganger van vanochtend 
Thomas Kraan is theoloog te Utrecht. Hij is 
oud-gemeentelid van de Maranathakerk. 


