
DE AGENDA 
 

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

Woensdag 27 juli, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang en koffie gratis. 
 

Zondag 31 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

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

 

Woensdag 3 augustus, 10-12 uur. Muzikale koffieochtend. De 

seniorenband JWR (piano, bas, gitaar) brengt een programma 

van country & western en populaire evergreens. De 

bezoekers  kunnen meezingen en meeswingen. Toegang vrij. 

 

Zondag 7 augustus, 10.30 uur. Dienst van Schrift en Tafel, 

voorganger ds. Robert Jan Bakker. Organist: Bert van Stam.  
 

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

goederen voor de najaarsbazaar (2 en 3 september). 
 

In de zomermaanden is er geen kindernevendienst. Ze 

worden hervat op 28 augustus. 
 

Pastoraat. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft 

ds. Folly Hemrica haar functie moeten neerleggen. 

Contactpersoon voor pastorale vragen: Sietske Oosterheert, 

tel (070) 323 91 89. 
 

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. 

 

De Klimaatwake , een burgerinitiatief voor een daadkrachtiger, 

rechtvaardiger klimaatbeleid, bestaat nog steeds. Tijdens de 

kabinetsformatie van 2021 werd er 203 dagen, dag en nacht, 

gewaakt in estafettevorm voor het Catshuis, symbolische plaats 

voor de politieke macht in Nederland. Momenteel is er een 

wekelijkse rondgang rond het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat. Elke donderdag vanaf 12 uur wandelen de 

deelnemers zeven keer rond het gebouw van EZK aan de 

Bezuidenhoutseweg. Informatie: deklimaatwakers.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 24 juli 2022, 6
e
 van de zomer 

 

voorganger: ds. Marjanke van der Horst 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken: Adrie Vrolijk 

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 314 

‘Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen’ 
 

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 Psalm 89: 1, 4, 5 (staande) 

‘Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Genesis 32: 23-32 (NBV) 

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op 

een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn 

twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24Nadat hij hen over de 

rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de 

overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er 

worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de 

ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs 

heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling 

ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ 

Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De 

DIENST van de SCHRIFT 



ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 

29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar 

Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt 

gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij 

kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen 

zegende die ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats Peniël, 

‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in 

leven gebleven.’ 32Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij 

de zon opkomen. Jakob liep mank. 

 

LIED 91 a  

‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 18: 1-8 

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te 

bidden en niet op te geven: 2‘Er was eens een rechter in een 

stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen 

gelegen liet liggen. 3Er woonde ook een weduwe in die stad, die 

steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht 

in het geschil met mijn tegenstander.” 4Maar lange tijd wilde hij 

dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen 

ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen 

liggen, 5toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me 

last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze 

me nog aan.’ 6Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter 

zegt, al minacht hij ook het recht. 7Zal God dan niet zeker recht 

verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem 

roepen? Of laat hij hen wachten? 8Ik zeg jullie dat hij hun 

spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, 

zal hij dan geloof vinden op aarde?’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 791: 1, 2, 3, 6  

‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Largo uit Trio Sonata no. 2 in c kl., BWV 526, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

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 905 

‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Vivace uit Trio Sonata no. 2,  J.S. Bach 
 

UITGANGSCOLLECTE 

 

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 met elkaar praten en 

hun levensvragen, ervaringen en zorgen met elkaar 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’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 

 

 


