dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en
thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het
is om barmhartigte zijn.
De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst
krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van
barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur
en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving.
Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie
waar ‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. In het contact
tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting,
uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze
vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een
belangrijke en vormende ervaring. De Protestantse Diaconie Den
Haag ondersteunt deze ontmoetingen graag.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 21 augustus, 10e na de zomer
voorganger: ds. Mirjam Elbers
organist: Bert van Stam
ouderling: Erika van Gemerden
diaken a.i.: Henk Teutscher
koster: Jan Kouwenberg

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125
88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘School van
Barmhartigheid’.

DIENST van de SCHRIFT

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’.

In STILTE komen we de kerk binnen

DE AGENDA

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui

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

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Zaterdag 27 augustus, 10-12 uur. Inleveren van goederen voor
de najaarsbazaar (2 en 3 september).
De meditatieworkshop op vrijdagavond wordt op 26 augustus
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.
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. 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

WELKOM en Calendarium

DE VOORBEREIDING

DREMPELGEBED
LIED 280: 1-5
‘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 Psalm 112: 1, 2
‘God zij geloofd en hoog geprezen’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
EERSTE SCHRIFTLEZING Genesis 1: 1-19
(vertaling Societas Hebraica Amstelodamensis)
1
2

3

4

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was wirwar en wanorde
duisternis over de baaierd
en Gods geest zwevend over de wateren.
En God zei:
Er zij licht!
En er was licht.
God zag het licht, het was goed.
God maakte scheiding
tussen het licht en de duisternis.

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

God riep tot het licht:
Dag
en tot de duisternis riep hij:
Nacht.
Het werd avond, het werd morgen, een dag.
God zei:
Er zij een gewelf te midden van de wateren
Dit zij tot scheiding tussen wateren en wateren.
God maakte het gewelf
en maakte scheiding tussen de wateren onder het gewelf
en de wateren boven het gewelf.
En het was zo.
God riep tot het gewelf:
Hemel.
Het werd avond, het werd morgen,
een tweede dag.
God zei:
Laten de wateren onder de hemel zich verzamelen op éen
plaats
opdat het droge zich laat zien.
En het was zo.
God riep tot het droge:
Aarde
en tot de verzameling der wateren riep hij:
Zeeën.
God zag dat het goed was.
God zei:
Laat de aarde groen doen groeien
gewas dat zaad geeft
vruchtbomen die naar hun aard vrucht zetten waarin hun
zaad is op de aarde.
En het was zo.
De aarde bracht groen voort
gewas dat zaad geeft naar zijn aard
bomen die vrucht zetten waarin hun zaad is, naar hun aard.
God zag dat het goed was.
Het werd avond, het werd morgen,
een derde dag.
God zei:
Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf
om scheiding te maken
tussen de dag en de nacht.
Zij zullen zijn tot tekenen voor feesttijden
voor dagen en jaren.
En zij zullen zijn tot lichten aan het hemelgewelf
om licht te geven op de aarde.
En het was zo.
God maakte de twee grote lichten
het grote licht tot heerschappij over de dag
en het kleine licht tot heerschappij over de nacht
en de sterren.
God stelde ze aan het hemelgewelf
Om licht te geven op de aarde
om te heersen over de dag en over de nacht
en scheiding te maken
tussen het licht en de duisternis.
God zag dat het goed was.
Het werd avond, het werd morgen, een vierde dag.

LIED 513
‘God heeft het eerste woord’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 20: 11-16
11

12

13

14

Maria was buiten bij het graf gaan staan, wenend.
Terwijl zij dan weende,
bukte zij zich naar het graf
en zij aanschouwde twee boden [engelen],
in het wit neergezeten,
één bij het hoofd en één bij de voeten
waar het lichaam van Jezus gelegen had.
En die zeiden tot haar:
Vrouw, wat weent gij?
Ze zei tot hen:
Ze hebben mijn Heer weggenomen
en ik weet niet waar zij Hem hebben gelegd.
Toen zij dit gezegd had,
keerde zij zich om naar achteren
en zij aanschouwde Jezus, daar staande,
en zij wist niet dat het Jezus was.

15

16

Jezus zei tot haar:
Vrouw, wat weent gij?
Wie zoekt gij?
Zij, menend dat hij de hovenier was, zei tot hem:
Heer, als gij Hem weggedragen hebt,
zeg mij dan waar gij hem gelegd hebt,
en ik zal hem wegnemen.
Jezus zei tot haar: Maria!
Zij keerde zich om
en zei tot Hem in het Hebreeuws:
Rabbouni! (dat wil zeggen: meester!)

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 630
‘Sta op! – Een morgen ongedacht’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK
Toccata 'Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all'
(melodie Lied 630), Bert van Stam
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 601
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Essercizi per gravicembalo: 1. Allegro in D kl. (K.1),
Domenico Scarlatti (1685-1757)
UITGANGSCOLLECTE
U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken.
1. De collecte tijdens de dienst is voor de Haagse Diaconie,
met name voor een project van het jongerenwerk, de School
van Barmhartigheid.
Toelichting. In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare
scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken
voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’.
Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het

