
DE AGENDA 
 

De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op de 

website, onder eredienst / archief van preken. 
 

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

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. 

 

Zondag 14 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

dr. Theo van Willigenburg. 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. 
 

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 

van 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 

 

Pastoraat. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft 

interimpredikant ds. Folly Hemrica haar functie moeten 

neerleggen. Contactpersoon voor pastorale vragen: 
Sietske Oosterheert, tel (070) 323 91 89. 

 

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 31 juli 2022, 7e van de zomer 

 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter 

voorbeden: Lieuwe de Jong 

koster: Dick Venemans 

 

 

 

 
 

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 146: 1, 2, 3 

‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ 
 

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 885 (staande) 

‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Prediker 2: 1-16 (NBV21) 

1Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van 

het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook 

dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, 

is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3Ik heb 

mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik 

greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn 

wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken 

wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen 

dat hij doorbrengt onder de hemel. 

4Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf 

DIENST van de SCHRIFT 



paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5Ik heb tuinen en 

parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen geplant. 6Ik 

heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te 

bevloeien. 7Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun 

kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, 

schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem 

heeft geregeerd. 8Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de 

rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en 

zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele 

vrouwen. 9Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit 

vergaard dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft 

geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield 

ik ook mijn wijsheid. 10Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze 

gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het 

gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik 

had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11Maar 

toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in 

ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd 

had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind 

was. Het had geen enkel nut onder de zon. 

12Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas en 

onverstandig is. Wat doet een koning met alles wat zijn 

voorgangers tot stand hebben gebracht? 13Zeker, ik zag wel in 

dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is 

dan de duisternis. 14Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl 

een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft 

hetzelfde lot. 15Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen 

mezelf, dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? 

Ook dat is enkel leegte. 16Want zowel de wijze als de dwaas zal 

snel worden vergeten, beiden worden ze voorgoed vergeten. 

Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. 

 

LIED 848 

‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 12: 13-21 (NBV21) 
Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie 

heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij zei 

tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al 

heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’ 16En Hij vertelde 

hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel 

opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb 

geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: 

Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik 

al mijn graan en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf 

zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! 

Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20Maar God zei tegen hem: 

“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. 

Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het 

iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 834  

‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Gnossienne no. 2, Erik Satie (1866-1925) 
 

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 993 (staande) 

‘Samen op de aarde’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Ciacona over 'Culross' (melodie Lied 848), Bert van Stam 
 

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 ouderenproject ‘Blijf je nog even?’ 
Toelichting. Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een 

samenwerking tussen Stek (uitvoeringsorganisatie Protestantse 

Diaconie) en Cardia (christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio 

Haaglanden). In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een 

oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te 

praten over levensvragen. Als je ouder wordt, komen bepaalde 

vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van 

het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde en 

verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze 

met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van 

afgenomen zorg is dit belangrijk. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

 

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’. 

 


