
Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een bedrag per bank overmaken. 

 

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’. 
 

 

DE AGENDA 

 

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

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. Met medewerking 

van Alexander Artz, piano. 
 

Zondag 24 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. 

Marjanke van der Horst. 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: www.maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 10 juli 2022, 4e van de zomer 

 

voorganger: ds. Bert Kuipers; organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip; diaken: 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 48: 1, 3, 4 

‘De Heer is groot, zijn lof weerklinkt’ 
 

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 838: 1, 4 (staande)’ 

‘O grote God die liefde zijt´ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Deuteronomium 30: 9-14 (NBV) 
De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u 

kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er 

weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw 

voorouders. 10Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid 

door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u 

wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. 

11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u 

en liggen niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft 

niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te 

halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 

13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te 

zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons 

bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14Nee, die 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 



geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; 

u kunt ze volbrengen. 
 

LIED 119 b  

‘Een lamp voor mijn voet is uw woord’ 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 10: 21 en 25-37 
Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: 

‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor 

wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige 

mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 

25Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij 

vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige 

leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat 

leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 

lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met 

heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ 

zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde 

wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 

30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van 

Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door 

rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem 

daarna halfdood achterlieten. 

31Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag 

liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet 

langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om 

hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden 

toen hij hem zag liggen. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie 

en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen 

rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 

35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: 

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn 

terugreis vergoeden.” 

36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het 

slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die 

medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u 

dan voortaan net zo.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

LIED 320 

‘Wie oren om te horen heeft’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Moderato, no. II uit 'Präambeln und Interludien', 

Hermann Schroeder (1904-1984) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

LIED 376: 1, 2 

‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’ 
 

Beurtspraak: 

Voorganger: De HEER zal bij u zijn 

Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 

Voorganger: Verheft uw hart 

Allen:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

Voorganger: Laten wij dank brengen 

   aan de HEER onze God 

Allen:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 

TAFELGEBED  

V: ........ 
 

LIED 404
 
e (Sanctus en Benedictus) 

‘Heilig, heilig, heilig’ 
 

VOORTZETTING TAFELGEBED 

V: ........ 
 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

 

LIED 408
 
 e (Agnus Dei) 

‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt’ 
 

VREDEGROET 

Voorganger:  Vrede zij met u allen 

Gemeente:  VREDE OOK MET U 
 

Voorganger:  Laten wij elkaar groeten met 

  de vrede van Christus 

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet 

 

ONZE VADER  
 

DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder 

MUZIEK 

Schmücke dich, o liebe Seele, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

DANKGEBED 
 

SLOTLIED 841 (staande) 

‘Wat zijn de goede vruchten’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Allegro, no. VI uit 'Präambeln und Interludien', 

Hermann Schroeder 

 

UITGANGSCOLLECTE 


