
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 het Oecumenisch Aandachtscentrum. 

Toelichting. Het Oecumenisch Aandachtscentrum in de Schoolstraat 

(tussen Grote Markt en Grote Kerk) is een plaats van ontmoeting en 

informatie. Bezoekers kunnen er ongedwongen praten over geloof en 

levensvragen en hun zorgen met anderen delen. Een deel van de 

ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een 

stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom. De 

gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem 

komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon 

onder elkaar met een kopje thee of koffie. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

 

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 20 juli, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang en koffie gratis. 
 

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

Marjanke van der Horst. Organist: Bert van Stam.  
 

Zondag 31 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

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

Zaterdagen 20 en 27 augustus, 10-12 uur. Inleveren van 

goederen voor de najaarsbazaar (2 en 3 september). 
 

De meditatieworkshop op vrijdagavond heeft tot 26 augustus 

een zomerstop. 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 17 juli 2022, 5e van de zomer 

 

voorganger: ds. Marjanke van der Horst 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

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 280 

‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 

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 655 (staande) 

‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Rechters 16: 4-31 (NBV) 
Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal, 

een zekere Delila. 5De Filistijnse stadsvorsten gingen naar Delila toe en zeiden 

tegen haar: ‘Haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht 

schuilt en wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we 

hem gevangennemen, zodat we geen last meer van hem hebben, en krijgt u van 

ieder van ons elfhonderd sjekel zilver.’ 6Dus vroeg Delila aan Simson: ‘Vertel me 

eens: waarin schuilt toch je geweldige kracht? Hoe kan iemand je zo boeien dat je 

weerloos wordt?’ 7Simson antwoordde: ‘Als ik geboeid word met zeven verse, 

soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander.’ 8De Filistijnse vorsten 

stuurden Delila zeven verse, soepele pezen. Daarmee bond ze hem vast, 9terwijl 

in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaarstond om hem te overmeesteren. 

Toen riep ze: ‘De Filistijnen komen je halen, Simson!’ Maar hij liet de pezen 

DIENST van de SCHRIFT 



knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn 

kracht bleef in raadselen gehuld. 10‘Wat is dat nu?’ zei Delila tegen Simson. ‘Je 

hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist! Vertel me nu echt hoe je 

geboeid moet worden.’ 11Simson antwoordde: ‘Als ik word vastgebonden met 

nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander.’ 12Toen nam 

Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee vast. Weer riep ze: ‘De Filistijnen 

komen je halen, Simson!’ Maar terwijl de Filistijnen al klaarstonden om hem te 

overmeesteren, liet Simson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. 13‘Je 

hebt me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept!’ zei Delila. 

‘Vertel me nu eindelijk hoe je geboeid moet worden.’ En Simson zei: ‘Als je mijn 

zeven haarvlechten inweeft in het weefgetouw en ze met een pin vastzet in de 

wand, dan ben ik even zwak als ieder ander.’ Zodra hij in slaap was gevallen, 

weefde Delila zijn zeven haarvlechten door de schering van haar weefgetouw 

14en stak het weefsel vast met een pin. Toen riep ze: ‘De Filistijnen komen je 

halen, Simson!’ Simson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarvlechten uit 

het weefgetouw, met schering en al. 15‘Hoe kun je zeggen dat je van me houdt?’ 

zei Delila. ‘Je vertrouwt me niet eens! Tot drie keer toe heb je me voor de gek 

gehouden in plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt.’ 16Zo 

bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo lang aan tot 

hij het niet meer uithield en bezweek. 17‘Nog nooit heeft een scheermes mijn 

hoofd aangeraakt,’ vertrouwde hij haar toe. ‘Dat is omdat ik al vanaf de 

moederschoot als nazireeër aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden 

afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak zijn als 

ieder ander.’ 18Delila voelde dat hij ditmaal de waarheid had verteld en stuurde 

de Filistijnse vorsten de boodschap: ‘Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft 

hij mij de waarheid toevertrouwd.’ Ze kwamen naar haar toe en brachten het 

geld voor haar mee. 19Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen liet ze 

een van de Filistijnen binnenkomen, en in diens bijzijn schoor ze Simsons zeven 

haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. 20‘De 

Filistijnen zijn er om je te halen, Simson!’ riep ze. Simson werd wakker en wilde 

opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de 

HEER hem verlaten had. 21Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en 

voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in 

de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. 22Maar zijn afgeschoren haar 

begon meteen weer aan te groeien. 

23‘Onze god heeft onze vijand Simson aan ons uitgeleverd,’ verklaarden de 

Filistijnse vorsten, en daarom hielden ze een groot offerfeest ter ere van hun god 

Dagon. 24Bij het zien van Simson juichte het volk: 

‘Geloofd zij onze god, want hij levert aan ons uit 

onze vijand, die ons land verwoestte, 

onze vijand, die zo velen van ons doodde.’ 

25Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had iemand 

voorgesteld: ‘Laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen.’ Simson werd 

uit de gevangenis gehaald en moest om de feestgangers te vermaken tussen de 

zuilen van de tempel gaan staan. 26Hij vroeg aan de jongen die hem geleidde: ‘Zet 

me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust, dan kan ik 

daartegen steunen.’ 27De tempel was vol mensen, onder wie de Filistijnse 

stadsvorsten, en er waren ook nog zo’n drieduizend mannen en vrouwen op het 

dak geklommen om naar Simson te kijken en hem uit te jouwen. 28Maar Simson 

riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me 

alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn 

beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’ 29Voorzichtig betastte hij de twee 

middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap 30en 

riep uit: ‘Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen!’ Toen duwde hij uit alle 

macht. De tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden 

bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele 

leven. 

31Zijn verwanten, zijn hele familie van vaderskant, kwamen naar Gaza om zijn 

lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven het tussen Sora en Estaol, 

in het graf van zijn vader Manoach. Twintig jaar lang had hij Israël geleid. 

 

LIED 362 

‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 4: 14-21 
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem 

verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de synagogen en werd 

door allen geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en 

volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om 

voor te lezen, 17werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij 

rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 

18‘De Geest van de Heer rust op mij, 

want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de 

ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen 

hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 

 

LOFZANG  
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 672: 2, 3, 4, 6 

‘O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Adagio uit Orgelconcert Op. 7 no. 4, 

George Frideric Handel (1685-1759) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 978 

‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Dir, dir Jehovah will ich singen (melodie LB 978), 

Herbert Collum (1914-1982)  
 

UITGANGSCOLLECTE 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bij de voorganger van vanochtend 
Marjanke van der Horst heeft theologie gestudeerd in 

Utrecht. Tot voor kort is ze werkzaam geweest in het 

gevangenispastoraat, onder andere vele jaren in de 

koepelgevangenis in Breda. Ze woont nu weer in Den Haag, 

de stad waar ze is opgegroeid. 
 

 


