DE AGENDA
Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.
Vrijdag 2 september, 14-19 uur, en zaterdag 3 september,
11-15 uur. Grote najaarsbazaar. Verkoop van kleding, boeken,
curiosa, brocante, speelgoed, schilderijen, huishoudelijke
artikelen, tassen. Met rad van avontuur. Verder gezellige bar
met taart en lunchgerechten. Ook: vis en saté.
Zondag 4 september 10.30 uur, dienst van Schrift en Tafel.
Voorganger: ds. Aart Verburg, Oegstgeest. Organist: Jan
Hoegee.
Woensdag 7 september, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in
de tuinzaal. Toegang vrij.
Zondag 11 september, 10.30 uur. Kerkdienst. Voorganger:
ds. Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam. Aansluitend
gemeentelunch.
Zondag 18 september, 10.30 uur. Gemeenschappelijke
kerkdienst in de Noorderkerk (Schuytstraat) van het OBD
(Oecumenisch Beraad Duinoord). Geen dienst in de
Maranathakerk.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 28 augustus 2022, 11e van de zomer
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Carolien Gijsbers
voorbeden: Sander van der Eijk
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
In STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en Calendarium

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui

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

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

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.

DREMPELGEBED

De meditatieworkshop op vrijdagavond is weer gestart. Info
bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19 u).

LIED Psalm 113

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.

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

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: www.maranathakerkdenhaag.nl

‘Prijs, halleluja, prijs de Heer’

LOFLIED 304 (staande)
‘Zing van de Vader die in den beginne’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN
EERSTE SCHRIFTLEZING Deuteronomium 24: 17-22 (NBV)
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen;
van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen.
18Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de
HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te
handelen.
19Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet,
mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor

de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u
erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20En wanneer u bij de
olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan
of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen
en wezen. 21En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u
niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen,
weduwen en wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in
Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.

INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK
Ciacona – Svitlana Ostrova (1961, Kyiv)
VOORBEDEN en STIL GEBED
v:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER

SCHRIFTLIED 320: 1-4
‘Wie oren om te horen heeft’

SLOTLIED 880 (staande)

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 14: 1, 7-14
1Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande
farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd,
hielden ze hem in het oog.
7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien
hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:
8‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft,
kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand
uitgenodigd die voornamer is dan u, 9en dan moet uw gastheer
tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u
beschaamd de minste plaats moeten innemen. 10Als u wordt
uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen
u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond
ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt.
11Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie
zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
12Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer
u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet
uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de
verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets
terug te doen. 13Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u
gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u
zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de
rechtvaardigen.’

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Improvisatie
UITGANGSCOLLECTE
U kunt desgewenst ook een bedrag 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
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.

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

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Voorspel bij Lied 385, Peter Ouwerkerk (1968)
LIED 385
‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN

Bij de voorganger van vanochtend
Ds. Rob van Essen is emeritus predikant. Hij heeft gewerkt in
Utrecht en Amsterdam, en in Den Haag in de Bethelkerk te
Loosduinen en in de Laakkerk. Zijn bijzondere belangstelling
gaat uit naar 'kerk in de grote stad'. Hij is verder redacteur en
columnist van Kerk in Den Haag. Hij woont in Delft.
Van zijn hand verscheen dit voorjaar het boek Toen was geloof
niet meer gewoon. Kerk en stad in de 21e eeuw.

