
DE AGENDA 
 

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

Woensdag 16 november, 10-12 uur. Koffieochtend in 

tuinzaal. 
 

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. 
 

Zondag 20 november, 17-18 uur. Muzikale uitvoering van een 

drama uit de klassieke Oudheid: het tragische liefdesverhaal 

van Orpheus en Eurydice. 

Het beroemde verhaal uit de wereldliteratuur is op muziek 

gezet door de Duitse achttiende-eeuwse componist Von 

Gluck. Hij was in zijn tijd een belangrijk operacomponist. Het 

stuk Orfeo kent vier hoofdpersonages: Orpheus, Euridice, 

Amor en een koor, dat op de gebeurtenissen reflecteert. 

Het verhaal wordt vertolkt door een ensemble van Atelier 

Art&Muz Haaglanden, onder artistieke leiding van Helmi 

Verhoeven. Het bestaat voor deze gelegenheid uit een mini-

instrumentaal ensemble, een mini-kamerkoor en drie 

vrouwen-solisten. 

Toegang gratis, collecte bij de uitgang. 
 

Zondag 27 november, 10.30 uur. Kerkdienst op Eerste 

Advent. Voorganger ds. Erika van Gemerden. 
 

Zondag 4 december, 10.30 uur. Kerkdienst op Tweede 

Advent. Voorganger ds. David  Schiethart.  
 

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). 
 

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal. 
 

Leuk presentje gezocht? Er zijn weer mapjes met 

kunstkaarten te koop, ‘Nieuwe Haagse stadsgezichten rond de 

Maranathakerk’. 15 kaarten voor € 9,50. Verkrijgbaar in de 

gemeentezaal. 
 

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 13 november 2022, 

tweede zondag van de Voleinding 

 

voorganger: ds. Robert Jan Bakker 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

voorbeden: Sander van der Eijk 

kindernevendienst: Marleen van Loenen 

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 98: 1, 2 

‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus ontferm 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 27: 7 (staande) 

‘O als ik niet met opgeheven hoofd zijn heil  

van dag tot dag verwachten mocht!’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 3: 1-15 (NBV21) 

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 

Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de 

kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg 

van God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een 

vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik 

in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe 

DIENST van de SCHRIFT 



kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 

wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen 

de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de 

struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom 

niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 

want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je 

vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van 

Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God 

te kijken. 

7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte 

aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers 

gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8Daarom ben Ik afgedaald om 

hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen 

uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een 

land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de 

Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten 

en Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij 

doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 

onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet 

mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 

11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en 

de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal 

bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: 

als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij 

deze berg vereren.’ 

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen 

hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en 

ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan 

zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. 

Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u 

toe gestuurd.”’ 15Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De 

HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 

Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft 

gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden 

aangeroepen door alle komende generaties.’” 
 

LIED 280: 1-5 

‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 20: 27-40 

Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, 

kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: 28‘Meester, Mozes 

heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man 

kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en 

nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29Nu waren er zeven 

broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30daarna 

trouwde de tweede broer met de vrouw 31en vervolgens de 

derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze 

kinderloos toen ze stierven. 32Ten slotte stierf ook de vrouw. 

33Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze 

immers met haar getrouwd geweest.’ 34Jezus zei tegen hen: ‘De 

kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt, 

35maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de 

komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt 

niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36Zij kunnen ook niet meer 

sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God 

omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37Dat de doden 

opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in 

het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer 

als de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 

38Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor 

Hem zijn allen in leven.’ 39Enkele schriftgeleerden zeiden: 

‘Meester, wat U zegt is juist.’ 40En niemand durfde Hem nog een 

vraag te stellen. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 737: 1-4; 8-11; 21 

‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Melody – Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 766 (staande) 

‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Joseph Meck (1690-1758)  – Allegro uit Concerto in B kl., 

arr. voor orgel Johann Gottfried Walther (1684-1648) 
 

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 Kerk in Actie, 

met name voor arbeidsmigranten in de Golfstaten. 
Toelichting. Volgende week begint in Qatar het 

wereldkampioenschap voetbal. Kerk in Actie vraagt aandacht voor de 

miljoenen arbeidsmigranten die in de Golfstaten werken. Ze maken 

lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te 

verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten 

zijn christen maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de 

Golfstaten traint voorgangers om bijbelverhalen mondeling door te 

geven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen 

betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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


