
LOFZANG 
   Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 1001 

‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK: 

O Mensch, bewein dein Sünde groß (BWV 622), 

(melodie Psalm 36), Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 1012 (staande) ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK: 

Toccata – Wolfgang Seifen (1956) 
 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een bedrag per bank overmaken. 

 

1. De collecte tijdens de dienst is voor Kerk in Actie, bestemd 

voor armoedebestrijding op het platteland van Egypte. 

Toelichting. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de 

Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte dorpelingen te werken aan een 

betere toekomst.  

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk,voor de energietransitie. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

00 (PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energietransitie’. 

 

 

Bij de voorganger van vanochtend 

Theo van Willigenburg is na zijn studies theologie en filosofie (en 

promotie in de wijsbegeerte) altijd blijven werken op de universiteit, 

momenteel bij de faculteit Religie en Theologie van de Vrije 

Universiteit. Hij publiceert momenteel over het debat tussen 

‘restoratieve’ en ‘retributieve’ rechtvaardigheid en bekritiseert het 

‘verzoening door voldoening’-model in de theologie. Hij is actief in de 

Lutherse kerk, onder meer als gastvoorganger en als cantor. Hij 

woont in Utrecht. 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 14 augustus 2022, negende zondag na Trinitatis 

9
de

 van de zomer 

 

voorganger: dr. Theo van Willigenburg; organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden; diaken: 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 

 

OPENINGSLIED 217 

‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus ontferm 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 305 (staande) ‘Alle eer en alle glorie’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron  
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 

Jeremia 23, 23-29 (Naardense Bijbel) 

23 Een God van nabij ben ik,  

  is de tijding van de ENE,-  

 en niet een God van verre;°  

24 als iemand zich op verborgen plaatsen  

  zal verbergen,  

  zal ík hem dan niet zien?,  

  is de tijding van de ENE;  

 ben ik het niet die hemelen en aarde vervult?,  

  is de tijding van de ENE.  

25 Ik heb gehoord  

 wat de profeten hebben gezegd  

 die in mijn naam  

  leugens profeteren en zeggen:  

DIENST van de SCHRIFT 



 ik heb gedroomd, gedroomd heb ik!  

26 Tot wanneer  

 schuilen er in het hart van de profeten  

  profeten van de leugen?-  

 profeten van het bedrog van hun hart  

  zijn zij!,  

27 die erop rekenen om  

 mijn gemeente mijn naam te doen vergeten  

 door hun dromen  

 die ze ieder aan zijn naaste vertellen,-  

 zoals hun vaderen mijn naam vergeten zijn  

  bij de baäl.  

28 De profeet  

 die een droom bij zich heeft  

  vertelle zijn droom,  

 en als mijn woord bij hem is,  

 spreke hij mijn woord naar waarheid;  

 wat heeft het kaf met het koren?-  

  is de tijding van de ENE.  

29 Is het niet zo dat mijn spreken is  

  als het vuur?, is de tijding van de ENE,-  

 en als een moker die een rotsblok  

  vergruizelt?  
 

PSALMGEZANG Psalm 36: 1, 2 

‘De zonde die de zondaars vleit’ 
 

EPISTELLEZING Openbaring 11, 1-12 (Naardense Bijbel) 

En mij wordt een rietstengel gegeven,  

een scepter gelijk, met de woorden:  

waak op en meet de tempel van God,  

 én het altaar en hen die  

 daarin hulde brengen:  

2 en laat de voorhof buiten de tempel  

 erbuiten vallen en meet die níet,  

 want hij werd aan de volkeren gegeven  

 en zij zullen de heilige stad vertrappen,  

 tweeënveertig maanden lang;  

3 en ik zal mijn twee getuigen opdracht geven  

 en zij zullen profeteren  

 twaalfhonderdzestig dagen lang,  

 omworpen met rouwzakken!  

4 Zij zijn ‘de twee olijfbomen en de twee  

 kandelaren, die vóór het aanschijn  

 van de Heer van de aarde staan’  

 (Zach. 4,3 en 11-14).  

5 En indien iemand hun onrecht wil doen,  

 zal vuur uitgaan uit hun mond  

 om hun vijanden te verteren.  

 Ja, indien iemand hun onrecht  

 zal willen doen,  

 moet hij zó omgebracht worden.  

6 Zíj hebben de volmacht de hemel te sluiten,  

 zodat er geen regen valt  

 gedurende de dagen van hun profeteren  

 en zij zullen volmacht hebben over de wateren  

 om die in bloed te veranderen,  

 en om de aarde met allerlei plagen te slaan,  

 zo dikwijls als zij maar willen.  

7 En wanneer zij hun getuigenis  

 tot voleinding gebracht hebben,  

 zal het beest dat opkomt uit de afgrond  

 oorlog met hen voeren  

 en hen overwinnen en ombrengen.  

8 En hun lijk zal blijven liggen  

 op de straat van de grote stad,  

 die geestelijk ‘Sodom’ en ‘Egypte’  

 als roepnaam heeft,  

 waar ook hun Heer is gekruisigd.  

9 En uit de gemeenschappen en stammen, 

 en talen en volkeren bekijken ze 

 hun lijk drieëneenhalve dag lang  

 en laten niet toe dat hun lijken  

 in een gedenkplaats worden gelegd.  

10 En die op de aarde wonen verheugen zich  

 over hen,  

 en vieren feest en zenden elkaar geschenken,  

 omdat deze twee profeten  

 de bewoners van de aarde hebben gekweld.  

11 En na drieëneenhalve dag  

 komt levensadem uit God in hen,  

 en zij gaan op hun voeten staan (Ez. 37,5-10),  

 en een grote vrees  

 valt op hen die hen aanschouwen.  

12 En zij horen een luide stem  

 uit de hemel tot hen zeggen:  

 klimt óp, hierheen!  

 En zij klimmen ten hemel op in de wolk,  

 en hun vijanden aanschouwen hen.  
 

VERS VOOR HET EVANGELIE (Liedboek 270C) 

  
vers 
 Is het niet zo dat mijn spreken is  

 als het vuur?, 

 is de tijding van de ENE,-  

 en als een moker die een rotsblok  

 vergruizelt?   (Jeremia 23, 29) 

   Halleluja! 

 

 
 

EVANGELIELEZING Lucas 12, 49-56 (Naardense Bijbel) 
 49 Vuur ben ik komen werpen op de aarde,  

 en wat wil ik ánders  

 dan dat het reeds ontstoken is!-  

50  maar ik moet in een doop worden gedompeld,  

 en hoe word ik vastgehouden  

 totdat die is volbracht!-  

51 ge denkt dat ik ben aangeland  

 om vrede op de aarde te geven;  

 niet!, zeg ik u,  

 eerder verdeeldheid!-  

52 want als er van nu af vijf in één huis zijn,  

 zijn ze verdeeld:  

 drie tegen twee en twee tegen drie;  

53 verdeeld zullen zijn  

 een vader tegen een zoon  

 en een zoon tegen een vader;  

 een moeder tegen een dochter  

 en een dochter tegen de moeder;  

 een schoonmoeder tegen haar schoondochter  

 en een schoondochter tegen de schoonmoeder!  

54 Maar ook heeft hij tot de scharen gezegd:  

 wanneer ge in het westen  

 een wolk ziet opkomen,  

 zegt ge meteen: er komt regen!-  

 en zo geschiedt;  

55 en wanneer ge de zuidenwind ziet waaien  

 zegt ge: dat wordt hitte!-  

 en het geschiedt;  

56 oordeeloompjes, het aanschijn van de aarde  

 en de hemel  

 weet ge naar waarde te schatten,  

 maar dit moment, hoe is het mogelijk  

  dat ge dat niet naar waarde schat?-  
 

 



DE AGENDA 

 

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

Woensdag 17 augustus 10-12 uur, koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang vrij. 
 

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). 

 

Zondag 28 augustus, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Rob van Essen. Organist Bert van Stam. 
 

In de zomermaanden is er geen kindernevendienst. Ze 

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. 

 

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 
 

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 
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