
DE AGENDA 
 

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

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. Aansluitend 

afscheid van ds. Folly Hemrica als interim-predikant. 
 

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

Quartet, met viool, altviool, cello en traverso. Werken van 

bekende componisten. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 
 

Woensdag 26 oktober, 20-22 uur. Lezing in het kader van  

‘Oktober Maand van de Geschiedenis’ 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. 

 

Zondag 30 oktober, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Renske Oldenboom, studentenpredikant in Delft. 

Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 6 november, 16-17.30 uur. Kerkdienst, bevestiging als 

predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en intrede als 

nieuwe predikant van de Maranathakerk van Mark van der 

Laan. Kinderopvang is aanwezig. Aansluitend is er gelegenheid 

om ds. Van der Laan geluk te wensen. Op deze zondag geen 

ochtenddienst. 

 

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. 
 

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 16 oktober 2022, 5e van de herfst 

 

voorganger: Mark van der Laan 

organist: Bert van Stam 

cantate: Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen, 

m.m.v. Iris Bouman, alt en zanggroep Maranathakerk 

ouderling: Carolien Gijsbers 

voorbeden: Chris van Dam 

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 27: 1, 2, 7 

‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’ 
 

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 217: 1, 2, 4, 5 (staande) 

‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 

 

SCHRIFTLEZING Matteus 23: 23-28 (NBV) 
Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven 

tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet 

zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een 

zou moeten doen zonder het andere te laten. 24Blinde leiders zijn jullie, 

die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. 

25Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant 

van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol 
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roofzucht en onmatigheid. 26Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant 

van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. 

27Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op 

witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol 

liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. 28Zo lijken ook 

jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk 

vol huichelarij en wetsverachting zijn. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

 

LIED 837: 1, 2, 4 

´Iedereen zoekt U, jong of oud  ́

 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

DE CANTATE  
Wiederstehe doch der Sunde, BWV 54, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

1. Aria 

Widerstehe doch der Sünde, 

sonst ergreifet dich ihr Gift. 

Laß dich nicht den Satan blenden; 

denn die Gottes Ehre schänden, 

trifft ein Fluch, der tödlich ist. 

 

Weersta toch de zonde, 

anders krijgt haar gif je te pakken. 

Laat Satan je niet verblinden; 

want zij die Gods eer schenden 

worden getroffen door een vloek 

die dodelijk is. 
2. Recitatief 

Die Art verruchter Sünden 

ist zwar von außen wunderschön, 

allein man muß 

hernach mit Kummer und Verdruß 

viel Ungemach empfinden. 

Von außen ist sie Gold; 

doch, will man weiter gehn, 

so zeigt sich nur ein leerer 

Schatten 

und übertünchtes Grab. 

Sie ist den Sodomsäpfeln gleich, 

und die sich mit derselben gatten, 

gelangen nicht in Gottes Reich. 

Sie ist als wie ein scharfes 

Schwert, 

das uns durch Leib und Seel, 

durch Leib und Seele fährt. 

 

Het soort van de goddeloze 

zonden 

is weliswaar van buiten 

wonderschoon; 

maar daarna moet je 

met verdriet en ergernis 

veel ongeluk ervaren. 

Van buiten is het een gouden 

soort, 

maar als je verder gaat, 

zie je alleen maar een lege 

schaduw 

en een witgepleisterd graf. 

Het lijkt op de appels van Sodom 

en wie zich ermee afgeeft 

zal het koninkrijk van God niet 

bereiken. 

Het is als een scherp zwaard 

dat ons lichaam en onze ziel 

doorklieft. 
3. Aria 

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, 

denn dieser hat sie aufgebracht; 

doch wenn man ihren schnöden 

Banden 

mit rechter Andacht 

widerstanden, 

hat sie sich gleich davongemacht. 

 

Wie zonde begaat is van de duivel, 

want die heeft de zonde in de 

wereld gebracht. 

Maar als je haar ellendige ketenen 

vroom weerstaat, 

dan maakt ze zich meteen uit de 

voeten. 

 

4. Koraal 

Jesum nur will ich lieb haben, 

denn er übertrifft das Gold, 

und all’ andre teure Gaben, 

so kann mir der Sünden Sold 

an der Seele gar nicht schaden, 

weil sie von der Sünd entladen, 

wenn er gleich den Leib zernicht’, 

laß ich meinen Jesum nicht. 

 

Alleen Jezus wil ik liefhebben 

want hij is meer dan goud 

en meer dan alle andere kostbare 

gaven, 

dan kan het loon van de zonden 

mijn ziel niet schaden, 

want die is van zonde bevrijd, 

ook al vernietigt het mijn lichaam, 

ik laat mijn Jezus niet los. 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

MEDEDELINGEN  
 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK Prelude in G, 

 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 

SLOTLIED 974: 1, 2, 3 en 5 (staande) 

´Maak ons uw liefde, God, tot opmaat´ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Variatie IX uit Partita 'O Gott, du frommer Gott', 

BWV 767, J.S. Bach 
 

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 individuele 

hulpverlening door de Haagse Diaconie. 
Toelichting. Sinds jaar en dag helpt de Haagse Diaconie met financiële 

ondersteuning mensen die door de mazen van de gemeentelijke 

hulpverlening vallen en om welke reden dan ook dringend hulp nodig 

hebben om de komende weken door te komen. Het betreft vooral 

noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen lang moeten wachten op 

hun uitkering en geen inkomen hebben. De hulp wordt aangevraagd 

door de gemeente en welzijnsorganisaties en de aanvraag wordt 

behandeld door een medewerker van Stek en verschillende 

vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag 

mee gemoeid en er worden ongeveer duizend mensen per jaar mee 

geholpen. Tijdens de coronapandemie bleek eens te meer hoe urgent 

en hoe uniek deze vorm van ondersteuning is. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Individuele 

hulpverlening’. 
 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkmuziek in de 

Maranathakerk. 

Toelichting. Aan de cantatediensten zijn extra kosten verbonden. 

Mede dankzij uw giften kunnen deze diensten worden gehouden. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

00 (PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘kerkmuziek’ 
 

 

De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op de 

website. Ga naar maranathakerkdenhaag.nl 


