
DE AGENDA 
 

Na de dienst is er in de gemeentezaal afscheid van 

ds. Folly Hemrica als interim-predikant. 
 

Vanmiddag 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. 

 

Er zijn plannen om in buurt- en kerkhuis Bethel (Thomas 

Schwenckestraat) in het kader van de duurzame samenleving 

een ‘repair café’ op te zetten. Daar kunnen mensen terecht 

om hun kapotte apparaten en kleding te laten repareren.  

Gezocht: handige vrijwilligers die een stekker of een computer 

kunnen repareren. Of die een broek kunnen inkorten. 

Aanmelden bij Govert Lakerveld, Jan Kouwenberg (werkgroep 

groene kerk) of bij de diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins 

(kbruins@stekdenhaag.nl). 

 

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. 
 

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 23 oktober 2022, 6e van de herfst 

 

voorganger: ds. Robert Jan Bakker 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken: Adrie Vrolijk 

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 146: 1, 3 

‘Zing, mijn ziel, voor God uw 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 Psalm 79: 5 (staande) 

‘O Heer, wij zijn het volk door U verkoren’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Deuteronomium 30: 11-14 (NBV) 
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en 

liggen niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet 

te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en 

ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13Ook 

zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 

steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te 

maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn 

heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze 

volbrengen. 

 

LIED 316 

‘Het woord dat u ten leven riep’ 

DIENST van de SCHRIFT 



TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 10: 25-37 
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 

26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u 

daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met 

heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw 

verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus 

tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 

29Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 

‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was 

eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd 

overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem 

mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 

31Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag 

liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet 

langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om 

hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden 

toen hij hem zag liggen. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie 

en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen 

rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 

35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: 

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn 

terugreis vergoeden.” 

36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het 

slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die 

medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u 

dan voortaan net zo.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 969 

‘In Christus is noch west noch oost’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Menuetto, uit Klarinetkwintet K. 581, 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

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  835: 1, 3 (staande) 

‘Jezus, ga ons voor deze wereld door’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Fuga in a kl, onbekende componist, 

(toegeschreven geweest aan J.S. Bach, BWV 559). 

 

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 energietransitie van 

het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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

 

 

 

 

 

 

 

Bij de voorganger van vanochtend 

Robert Jan Bakker is emeritus hervormd predikant. Zijn hele 

loopbaan heeft hij gewerkt in Amsterdam-Osdorp/Sloten. 

Hij heeft gestudeerd in Leiden en is daar in 2007 ook 

gepromoveerd, op een proefschrift over de ethische 

argumenten van voor- en tegenstanders van de economische 

en politieke boycot van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. 

Verder was hij lid van de theologische deelredactie van het 

oecumenisch opinieweekblad Hervormd Nederland. Kerkelijk 

bestuurswerk is hem ook niet vreemd. Hij was voorzitter van 

de classis, de regionale kerkvergadering, en voorzitter van het 

protestantse Werkverband van Homo-Theologen. 


