UITGANGSCOLLECTE
U kunt ook aan de collectes deelnemen door een bedrag per bank
over te schrijven.

1. De collecte in de dienst is bestemd voor Kerk in Actie,
ten behoeve van het Werelddiaconaat.
Toelichting. De bestemming is Myanmar, waar kerken en andere
organisaties kinderen en volwassenen met een beperking, die vaak
tot de allerarmsten behoren, een volwaaardige plaats in de
samenleving proberen te bieden.

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

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 4 september 2022, 12e van de zomer
voorganger: ds. Aart Verburg
organist: Jan Hoegee
ouderling: Sander Laman Trip
diaken: Adrie Vrolijk
kindernevendienst: Hanne Glerum
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en TAFEL
In STILTE komen we de kerk binnen

DE AGENDA
Zondag 11 september, 10.30 uur. Kerkdienst. Voorganger:
ds. Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam. Zang:
Lieuwe de Jong. Aansluitend gemeentevergadering over de
verkiezing van de te beroepen nieuwe predikant.
Zondag 18 september, 10.30 uur. Vredeszondag,
gemeenschappelijke kerkdienst in de Noorderkerk
(Schuytstraat) van het OBD (Oecumenisch Beraad Duinoord).
Voorgangers dss. Erika van Gemerden, liturg, Karl van
Klaveren, preek. Geen dienst in de Maranathakerk.
Zondag 25 september, 10.30 uur. Kerkdienst. Voorganger:
Ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam. Geen
kindernevendienst.
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).
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

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 1: 1, 2
‘Gezegend hij, die in der bozen raad’

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 305 (staande)
‘Alle eer en alle glorie’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN
EERSTE SCHRIFTLEZING Deuteronomium 30: 15-20 (NBV)
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en
tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de
geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door
hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden,
wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in
aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land
dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert

te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere
goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde
zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u
in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik roep vandaag
hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en
dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen
toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te
hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u
lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en
Jakob onder ede heeft beloofd.’

SCHRIFTLIED 316: 1, 4

LIED 762: 1, 2, 4
‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’

BEURTSPRAAK
voorganger:
allen:
voorganger:
allen:
voorganger:
allen:

‘Het woord dat u ten leven riep’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 14: 25-33
Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen
en zei: 26‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en
vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven,
kan niet mijn leerling zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn
weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
28Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de
kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
29Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien,
zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30en zeggen: “Die man begon te
bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” 31En welke koning die
eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst
bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken
tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32Als hij
dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar
verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te
vragen. 33Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn
bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

Laten wij dank brengen
aan de HEER onze God
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:
allen:
voorganger:

Vrede zij met u allen
VREDE OOK MET U

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
Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654),
J. S. Bach (1685-1750)
DANKGEBED
SLOTLIED 315: 1, 2 (staande)
‘Heb dank, o God van alle leven’

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 845: 1, 3
‘Tijd van vloek en tijd van zegen’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK
Aria, Albert de Klerk (1917-1998)
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED

DE TAFEL
NODIGING

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Toccata, Albert de Klerk

Bij de voorganger van vanochtend
Ds. A. (Aart) Verburg is sinds september 2020 emerituspredikant.
Daarvoor was hij tien jaar predikant van de Protestantse Gemeente
Oegstgeest. In de jaren daarvoor was hij aanvankelijk als docent
interculturele communicatie en later als rector verbonden aan het
Hendrik Kraemer Instituut (HKI). Het HKI bereidde mensen die
‘uitgezonden’ werden in het kader van Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking voor op leven en werken in het
buitenland. Zijn eigen zendingservaring deed ds. Verburg op als
studentenpredikant in Surabaya, Indonesië (1986–1993). Hij begon in
1980 als predikant in de Gereformeerde Kerk van Garrelsweer.

