
DE AGENDA 
 

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

Dinsdag 1 november is het Allerheiligen. Woensdag 2 

november is het Allerzielen. Op beide dagen is de 

Maranathakerk geopend, ’s middags van 16.30 tot 18.30 uur. 

Bezoekers kunnen ter gedachtenis van een dierbare een 

kaarsje aansteken. 
 

Woensdag 2 november, 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie. 

Toegang vrij. 
 

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. 

 

Zondag 13 november, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger: 

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

 

Zondag 20 november, 10.30 uur. Kerkdienst op zondag 

Voleinding, voorganger ds. Mark van der Laan. Organist: 

Bert van Stam. In deze dienst worden de overleden 

gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. 

 

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 30 oktober 2022, 7e van de herfst 

 

voorganger: ds. Renske Oldenboom 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken: Cécile de Munnik 

koster: Dick Venemans 

 

 

 
 

 

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 16 b (driemaal) 

‘Behoed mij, o God’ 
 

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 305 (staande) 

‘Alle eer en alle glorie’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

SCHRIFTLEZING 2 Koningen 5: 1-19 (NBV21) 
1Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn 

koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want 

de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. 

Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein 

maakt. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit 

Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw 

van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester 

maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel 

genezen.’ 4Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het 

meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga 

erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’ 

DIENST van de SCHRIFT 



Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel 

goud en tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van Israël 

overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn 

dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden 

genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde 

hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken 

over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte 

te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met 

mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn 

kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren 

gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in 

Israël een profeet woont.’ 

9Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde 

iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de 

Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein 

zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar 

buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, 

zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, 

en zo de ziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de 

Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had 

ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd 

draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem 

achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een 

ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? 

Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u 

dat zeker doen.’ 14 

Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 

zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer 

gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer 

rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte 

bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen 

god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw 

dienaar aan.’ 16Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens 

dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook 

aandrong, Elisa bleef weigeren. 17Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk 

niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee 

muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer 

offers zal brengen aan andere goden dan de HEER. 18Maar ik hoop 

dat de HEER mij het volgende zal willen vergeven: ik begeleid mijn 

vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te 

buigen, en ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik 

hoop dus dat de HEER het mij zal willen vergeven wanneer ik me 

neerbuig in de tempel van Rimmon.’ 19Elisa antwoordde: ‘Ga in 

vrede.’ 

 

LIED 350: 1, 3, 5, 6 

‘Het water van de grote vloed’ 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 770: 1, 4 

‘De Here, de heerser der aarde’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Les Barricades Mysterieuses, 

François Couperin (1668-1733) 
 

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 993 (staande) 

‘Samen op de aarde’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Les Moissonneurs, F. Couperin  

 

UITGANGSCOLLECTE 
U kunt ook aan de collectes deelnemen door per bank 

een bedrag over te schrijven. 
 

1. De collecte in de dienst is de Dankdagcollecte van het 

Werelddiaconaat. 
Toelichting. Woensdag 2 november a.s. is het Dankdag voor gewas en 

arbeid. Ter gelegenheid daarvan vraagt Kerk in Actie hulp voor de 

ontwikkeling van het platteland van Pakistan. Op het Pakistaanse 

platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag 

moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om 

hun gezin te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training 

en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de 

verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of 

mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen 

begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te 

verhogen. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters, 

voor het winterklaar maken van de tuin rond het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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

 

 
 

Bij de voorganger van vanochtend 
Ds. Renske Oldenboom is verbonden aan de Protestantse 
Gemeente in Delft. Zij is studentenpredikant. 
Het werk gebeurt in MoTiv, ‘centrum voor persoonlijke 
ontwikkeling in onderwijs en werk van de Technische 
Universiteit Delft.’ 
Motiv focust ‘op de praktische waarde van motivatie in 
wetenschap en technologie. De zin van technologie voor 
studenten en in onze maatschappij is onze zorg.’ 
Renske Oldenboom heeft theologie gestudeerd aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 

 

 


