DE AGENDA
Na de dienst. Gemeentevergadering over de te beroepen
nieuwe predikant.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 11 september 2022, 13e van de zomer

Woensdag 14 september, 10-12 uur, koffieochtend, tuinzaal.
Zondag 18 september, 10 uur. Vredeszondag,
gemeenschappelijke kerkdienst in de Noorderkerk
(Schuytstraat 9) van het OBD (Oecumenisch Beraad Duinoord).
Voorgangers dss. Erika van Gemerden, liturg, Karl van
Klaveren, preek. Geen dienst in de Maranathakerk.
De dienst staat in het kader van de jaarlijkse Vredesweek. Na
afloop wandelt een gezamenlijke (kleine) groep naar het
Vredespaleis, voor een korte bijeenkomst waarin uit ieders
kerk een inspirerende tekst wordt gedeeld. Voor ieders kerk
wordt een vredesvlam mee teruggebracht.

voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
solozang: Lieuwe de Jong
ouderling: Margreet de Pous
diaken a.i.: Pieter van den Broek
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

Zondag 25 september, 10.30 uur. Kerkdienst. Voorganger:
Ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam. Geen
kindernevendienst.

In STILTE komen we de kerk binnen

Zondag 25 september, 17-18 uur, concert Chavanonkoor,
‘Shakespeare op muziek’. Toegang vrij, collecte.

DE VOORBEREIDING

WELKOM en Calendarium

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
Woensdag 28 september, 20 uur. Lezing door Chris van Dam,
oud-lid van de Tweede Kamer. Hij was voorzitter van de
parlementaire ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslagen. Hij behandelt de vraag: wat is er voor
nodig dat burgers weer vertrouwen krijgen in de overheid?
Toegang € 5, incl. koffie/thee.

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED 119 b – solozang en gemeente

De preek van vanochtend is vanaf morgenochtend na te lezen
op de website, onder Erediensten/Prekenarchief.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
De meditatieworkshop op vrijdagavond is weer gestart.
Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19 u).
Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie
tegen de invasie in Oekraïne voor het gebouw van de Russische
ambassade, Andries Bickerweg. 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. 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: www.maranathakerkdenhaag.nl

‘Een lamp voor mijn voet is uw woord’

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 767: 1, 2, 3 (staande)
‘De toekomst van de Heer is daar’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN
EERSTE SCHRIFTLEZING Psalm 51 – solozang
Melodie: Lieuwe de Jong; tekst: Huub Oosterhuis en Michel van der Plas,
uit ‘Vijftig psalmen’ (1995)

Antifoon
Geef mij een ander hart, mijn God,
maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Keer U niet af, verstoot mij niet.

Wees mij genadig, Gij die genade zijt,
verdelg mijn schuld, in uw barmhartigheid.
Was mij, ik ben vuil van zonde wie kan mij vergeven dan Gij alleen?

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

Ik zie het kwaad dat ik gesticht heb,
overal is het om mij heen.
Tegen uw heiligheid heb ik gezondigd,
wat Gij verafschuwt heb ik gedaan.
Uw woord veroordeelt mij terecht,
Gij zijt rechtvaardig.
In ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde werd ik ontvangen en gedragen.
Nu wilt Gij dat ik tot waarheid kom,
ik hoor uw stem in mijn geweten.
Bedek mijn zonden, was mij schoon
en ik zal worden zo wit als sneeuw.
Spreek uw verlossend woord tot mij,
Gij hebt mij gebroken, Gij kunt mij genezen.
Sluit uw ogen toch voor mijn zonden,
laat ze niet langer voor U bestaan.
Geef mij een ander hart, mijn God,
maak mij nieuw, maak mij standvastig.
Keer U niet af, verstoot mij niet,
neem nooit uw heilige geest van mij weg.
Red mij, en ik kan weer gelukkig zijn,
en ik durf weer vrijuit te leven.
Maak mij tot een teken van uw barmhartigheid,
dat allen die U hebben verloochend
de moed vinden om naar U terug te gaan.
Houd mij niet langer in stomheid gevangen,
of moet ik zwijgen over uw genade?
Geef mij de goede woorden in
om te getuigen van uw vergeving.

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 837
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK
Larghetto, uit Klarinetkwintet K. 581,
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1792)
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 858 (staande)
‘Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht’

Gij vraagt mij niet om gaven en offers.
Als ik, gebroken en vernederd,
mijn hart geopend houd voor U,
is dat mijn offer. Neem het aan.
Antifoon

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 15: 1-10 (NBV)
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te
luisteren. 2Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden
morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd
schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde
dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het
gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6en gaat hij
naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen
hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat
verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over
één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig
rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
8En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch
de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het
muntstuk gevonden heeft? 9En als ze het gevonden heeft, roept ze haar
vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb
de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg ik u, heerst er ook
vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer
komt.’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Fuga in C gr, onbekende componist,
(toegeschreven geweest aan J.S. Bach, BWV 553).
UITGANGSCOLLECTE
U kunt ook aan de collectes deelnemen door per bank
een bedrag over te schrijven.

1. De collecte in de dienst is bestemd voor Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk (PKN).
Toelichting. Om als kerk een tehuis voor jongeren te bieden, is het
belangrijk dat ze serieus worden genomen en een volwaardige stem
hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig
mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen
en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

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

