
DE AGENDA 

 

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

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. Soliste is de alt Iris Bouman. 
 

Woensdag 19 oktober, 14.30-16.30 uur. Voordracht door 

ds. Rob van Essen naar aanleiding van zijn nieuwe boek 

Toen was geloof niet meer gewoon, bespiegelingen over 

geloof en kerk in de 21ste eeuw. Toegang vrij. 
 

Zondag 23 oktober, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Robert Jan Bakker. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 23 oktober, 17-18 uur. Klassiek concert, kwartet  

María Sánchez, met strijkers en dwarsfluit. Gevarieerd 

programma. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

 

Woensdag 26 oktober, 20-22 uur. Lezing door de Haagse 

historicus Ronald Prud’Homme van Reine, over het Rampjaar 

1672 en de moord op de gebroeders De Witt. Hij is kenner 

van de zeventiende eeuw. De politieke moorden schokten de 

inwoners van de Republiek. Het rampjaar, dit jaar 350 jaar 

geleden, wordt alom herdacht, onder andere met een 

expositie in het Haags Historisch Museum tot 13 november. 

Toegang lezing € 5. 

 

De tekst van de lezing van Chris van Dam, onlangs gehouden 

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

analyseerde, als oud-politicus, de crisis in de rechtsstaat. 

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 9 oktober 2022, 4e van de herfst 

 

voorganger: ds. Rob van Essen 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken a.i.: Pieter van den Broek 

kindernevendienst: Lizette de Koning 

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 Psalm 84: 1, 5, 6 

‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
 

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 450 (staande) 

‘Verblijd u in de Heer te allen tijd’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 56: 1-8 (NBV) 
Dit zegt de HEER: 

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; 

de redding die ik breng is nabij, 

en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. 

2Gelukkig de mens die zo handelt, 

het mensenkind dat hieraan vasthoudt; 

hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, 

hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 

DIENST van de SCHRIFT 



3De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, 

laat hij niet zeggen: 

‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ 

En laat de eunuch niet zeggen: 

‘Ik ben maar een dorre boom.’ 

4Want dit zegt de HEER: 

De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, 

die keuzes maakt naar mijn wil, 

die vasthoudt aan mijn verbond, 

5hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: 

een gedenkteken en een naam in mijn tempel 

en binnen de muren van mijn stad. 

Ik geef hem een eeuwige naam, 

een naam die onvergankelijk is. 

6En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden 

om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, 

om dienaar van de HEER te zijn 

– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, 

ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, 

7hem breng ik naar mijn heilige berg, 

hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; 

zijn offers zijn welkom op mijn altaar. 

Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. 

8Zo spreekt God, de HEER, 

die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: 

Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. 

 

LIED Psalm 91: 1, 2, 7 

‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 17: 11-19 
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en 

Galilea. 12Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien 

mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand 

staan. 13Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb 

medelijden met ons!’ 14Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de 

priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15Een van 

hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide 

stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een 

Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de 

negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te 

bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19Hij zei tegen de Samaritaan: 

‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

Thema: Waar zijn de anderen? 

 

LIED 908: 1, 2, 5 

‘Ik heb U lief, o mijn beminde’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Prelude melodie Lied 23a 'D' Almachtige is mijn herder 

en geleide', Bert van Stam 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

Onze Vader  

die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel  

alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

Amen. 

 

SLOTLIED 863 (staande) 

‘Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Nun lasst uns Gott dem Herren, Op. 65 no. 31 

(melodie LB 863) 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 het missionaire 

werk van de landelijke Protestantse Kerk, met name voor de 

pioniersplekken. 
Toelichting. De afgelopen tien jaar zijn er vanuit de 

Protestantse Kerk zo’n 150 pioniersplekken gestart. Ze vormen 

nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de 

boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier 

waarin mensen zich herkennen. De pioniersplekken, ook in Den 

Haag, haken in op een veranderde behoefte aan zingeving en 

nieuwe vormen van kerk zijn, aansluitend bij wat mensen 

bezighoudt.  

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

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 preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op de 

website. Ga naar maranathakerkdenhaag.nl. 
 


