
roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale 

roeping. 

Belangrijke aandachtsgebieden zijn: belangstelling wekken voor de 

joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het 

jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Israëlzondag’. 
 

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’. 
 

DE AGENDA 

 

Na de dienst is er koffie/thee/limonade in de gemeentezaal. 

Aansluitend 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. 

 

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 tekst van de lezing van Chris van Dam, woensdag jl. in de 

Maranathakerk, is na te lezen op de website. Hij analyseerde, 

als oud-politicus, de crisis in de rechtstaat. Oftewel: wat is er 

voor nodig dat burgers weer vertrouwen krijgen in de 

overheid? Ga naar maranathakerkdenhaag.nl 
 

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 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 2 oktober 2022, 3e van de herfst 

 

voorganger: ds. Marjanke van der Horst 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Henk Teutscher 

diaken a.i.: Hanneke Richter 

kindernevendienst: Lonneke Glerum 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

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 221 

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 

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  655 (staande)’ 

‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 

Genesis 2: 8, 9, 16, 17 en Genesis 3: 1-7 (NBV) 
 

8God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de 

mens die hij had gemaakt. 9Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er 

aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden 

de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 

 

16Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 



17maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan 

eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 

 

3 1Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de 

slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft 

dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2‘We mogen de 

vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van de 

boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die 

boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we 

sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5‘Integendeel, God 

weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als 

goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 

6De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een 

lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou 

schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, 

die bij haar was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun beiden de ogen open en 

merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en 

maakten er lendenschorten van. 

 

LIED 944: 1, 2, 4 

‘O Heer, verberg u niet voor mij’  
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteüs 4: 1-11 

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de 

duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten 

had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 

‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 

4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van 

brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 

5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het 

hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 

spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht 

geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een 

steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet 

op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij 

toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal 

ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: 

‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer 

alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er 

engelen om voor hem te zorgen. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

LIED 538: 1, 4 

‘Een mens te zijn op aarde’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Prelude LB 538 'Een mens te zijn', Bert van Stam 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

LIED 718: 1, 4 

‘God die leven hebt gegeven’ 
 

BEURTSPRAAK 

voorganger: De HEER zal bij u zijn 

allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 

voorganger: Verheft uw hart 

allen:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

voorganger: Laten wij dank brengen 

   aan de HEER onze God 

allen:  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:  Vrede zij met u allen 

allen:  VREDE OOK MET U 

voorganger:  Laten wij elkaar groeten met 

  de vrede van Christus 

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet. 
 

ONZE VADER (staand, hand in hand) 

 

DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder MUZIEK 

Allegro, uit Klarinetkwintet K. 581, 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 

DANKGEBED 
 

SLOTLIED  653: 1, 2, 4 (staande) 

‘U kennen, uit en tot U leven’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Preludium in Bes gr. – onbekende componist, 

voorheen toegeschreven aan J.S. Bach, BWV 560. 
 

UITGANGSCOLLECTE 
U kunt ook aan de collectes deelnemen door per bank 

een bedrag over te schrijven. 
 

1. De collecte in de dienst is de jaarlijkse inzameling voor de 

Israëlzondag van de Protestantse Kerk. 

Toelichting. Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en 

Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de 

onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische  


