DE AGENDA
Na de dienst is er koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.
Vanmiddag 17-18 uur, concert Chavanonkoor, werken van
componisten uit alle eeuwen die zich lieten inspireren door
teksten van William Shakespeare, ‘Shakespeare op muziek’.
Toegang vrij, collecte.
Woensdag 28 september, 20 uur. Avond met Chris van Dam,
oud-lid van de Tweede Kamer. Hij was de doortastende
voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslagen (‘Ongekend onrecht’). Hij behandelt
de vraag: wat is er voor nodig dat burgers weer vertrouwen
krijgen in de overheid? Toegang € 5, incl. koffie/thee.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 25 september 2022, 2e van de herfst
voorganger: ds. Rob van Essen
organist: Bert van Stam
ouderling: Pieter van den Broek
voorbeden: Govert Lakerveld
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
In STILTE komen we de kerk binnen

Zondag 2 oktober, 10.30 uur. Kerkdienst, dienst van
Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Marjanke van der Horst.
Organist: Bert van Stam. Na afloop gemeentelunch.
Woensdag 5 oktober 10-12 uur. Koffieconcert. Hans Wallin,
piano, met Yvonne Hesterman, zang. Een programma van
bekende liederen, operette en joodse melodieën. Tussendoor
solo-optreden van de pianist. Toegang vrij.
Zondag 9 oktober, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam.

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

Zondag 16 oktober, 10.30 uur. Cantatedienst, voorganger
Mark van der Laan. Organist: Bert van Stam. Musica Poëtica
onder leiding van Jörn Boysen voert uit: ‘Widerstehe doch der
Sünde’ (BWV 54), J. S. Bach. Solist is de alt Iris Bouman.
De preek van vanochtend is vanaf morgen 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.

LIED Psalm 146: 1, 4, 5
‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’

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

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

LOFLIED 869: 1, 4 (staande)

Pastoraal contact. Contactpersoon voor pastorale vragen:

EERSTE SCHRIFTLEZING Amos 6: 1-10 (NBV)

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

‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria,
leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich
wenden! 2Trek naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar
het grote Hamat, ga dan terug naar Gat waar de Filistijnen
wonen – zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied
juist groter dan dat van jullie? 3Wee jullie die denken dat de
onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van het geweld
dichterbij brengen. 4Jullie liggen maar op je ivoren bedden,
hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit
de stal. 5Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te

spelen als David zelf. 6Uit grote schalen drinken jullie wijn, en
met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden er niet
onder dat Jozefs volk ten onder gaat. 7Daarom gaan jullie nu als
eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij.
8Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de
God van de hemelse machten: Ik heb een afschuw van de
hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer van zijn burchten.
Daarom zal ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand
uitleveren, 9en als er in een huis nog tien mensen overblijven,
zullen zij sterven. 10Als iemand dan het lichaam van zijn verwant
uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan
degene die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’
‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, en noem de
naam van de HEER niet!’

LIED 775
‘Dag der dagen, als de tijden’

LIED 718
‘God die leven hebt gegeven’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK
Allegretto con variazioni, uit Klarinetkwintet
K. 581, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 16: 19-31
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig
feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de
poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag
te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man;
maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.
22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke
stierf en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij
hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte
Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham,
heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem
het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te
verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar Abraham
zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je
leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft
gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien
ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier
naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar
ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u,
vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want ik
heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet
net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.”
29Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar
hen luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar
als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer
komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de
profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er
iemand uit de dood opstaat.”’

LOFZANG
Muziek: Bert van Stam

SLOTLIED 919 (staande)
‘Gij die alle sterren houdt’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Straf mich nicht in Deinem Zorn, Op. 65 no. 53
(melodie LB 919), Sigfrid Karg-Elert (1877 - 1933)
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 Kerk in Actie, een
vredesproject in Colombia.
Toelichting. Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een
gewapend conflict. In 2016 werd een vredesakkoord gesloten tussen
de regering en guerrillabeweging FARC.
Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te
bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een
vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van
geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en
vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een
belangrijke inspiratiebron.

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

Vandaag is er geen kindernevendienst. Kinderen en leiding
zijn in de Bergkerk bij het afscheid van ds. Martine Nijveld.

Bij de voorganger van vanochtend

UITLEG EN VERKONDIGING

Rob van Essen is emeritus predikant. Hij heeft gewerkt in
Utrecht, Amsterdam en Den Haag (Bethelkerk Loosduinen,
Laakkerk). Zijn grote belangstelling gaat uit naar de kerk in de
grote stad. Daarover gaat ook zijn nieuwe boek Toen was
geloof niet meer gewoon, een bundeling van artikelen over kerk
en geloof in de 21ste eeuw uit verscheidene tijdschriften. Hij is
verder redacteur en columnist van Kerk in Den Haag. Hij woont
in Delft.

