
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 BabyBullenBank. 
Toelichting. De BabyBullenBank is er voor jonge moeders in Den Haag 

die babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf kunnen 

aanschaffen: kleertjes, een badje, babybox, kinderwagen, 

kraampakketten. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun 

cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt 

gerund door Stekvrijwilligers. De BabyBullenBank is ook altijd op zoek 

naar goede (tweedehands) spullen. Heeft u iets over dat u wilt 

doneren? Bel Stek, (070) 318 16 16. 
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

 

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 10 augustus 10-12 uur, koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang vrij. 
 

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). 
 

Zondag 21 augustus,10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Mirjam Elbers. Organist: Bert van Stam. 
 

De meditatieworkshop op vrijdagavond heeft een zomerstop. 

Op 26 augustus worden de bijeenkomsten hervat. Info bij 

Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19 u). 
 

De kindernevendiensten worden hervat op 28 augustus. 
 

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. 
 

Pastoraal contact. Interim-predikant ds. Folly Hemrica heeft 

wegens persoonlijke omstandigheden 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: www.maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 7 augustus 2022, 8e van de zomer 

 

voorganger: ds. Robert Jan Bakker 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken: Cécile de Munnik 

koster: Henk Teutscher 

 

 

 

 
 

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 33: 1, 8 

‘Kom nu met zang en roer de snaren’ 
 

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 79: 5 

‘O Heer, wij zijn het volk door U verkoren’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 65: 17-25 (NBV) 
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 

het komt niemand ooit nog voor de geest. 

18Er zal alleen maar blijdschap zijn 

en groot gejuich om wat ik schep. 

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 

en schenk haar bevolking vreugde. 

19Dan zal ik over Jeruzalem jubelen 

en mij verblijden over mijn volk. 

Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 

20Geen zuigeling zal daar meer zijn 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 



die slechts enkele dagen leeft, 

geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 

want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 

en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 

21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 

wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 

22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 

van wat zij planten zal geen ander eten. 

Want de jaren van mijn volk 

zullen zijn als de jaren van een boom; 

mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 

van het werk van hun handen. 

23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 

en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 

Zij zullen, met heel hun nageslacht, 

een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 

24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, 

ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 

25Wolf en lam zullen samen weiden, 

een leeuw en een rund eten beide stro 

en een slang zal zich voeden met stof. 

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 

LIED 766 

‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 12: 32-40 
Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk 

willen schenken. 

33Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een 

geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar 

een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. 

34Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 

35Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36en wees 

als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een 

bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 

37Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik 

verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen 

bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij 

midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 39Besef wel: 

als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan 

zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40Ook jullie moeten 

klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het 

niet verwacht.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

LIED 751 

‘De Heer verschijnt te middernacht’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Sarabande uit Franse Suite no. 5, BWV 816, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

LIED 387 

‘Als wij weer het brood gaan breken’ 
 

Beurtspraak: 

Als wij wer het brood gaan breken 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 

Prelude over Psalm 33 – Bert van Stam 
 

DANKGEBED 
 

SLOTLIED 747: 1, 7 (staande) 

‘Eens komt de grote zomer’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK Prelude in C gr., onbekende componist 

(toegeschreven geweest aan J.S. Bach, BWV 553) 

 

UITGANGSCOLLECTE 


