
DE AGENDA 

 

Woensdag 23 november, 10-12 uur. Koffieochtend, tuinzaal. 
 

Woensdag 23 november, 14.30-16.30 uur. Lezing ‘Katholiek 

in de Republiek’ door dr. Carolina Lenarduzzi. 

In de Tachtigjarige Oorlog werden de katholieke inwoners van 

de Republiek naar de zijlijn van de samenleving gedirigeerd. 

Het calvinisme werd de bevoorrechte godsdienst. De Leidse 

historicus Carolina Lenarduzzi heeft onderzocht hoe de 

katholieke minderheid toch op inventieve wijze haar geloof en 

cultuur levend hield, zowel in de privésfeer als in het publieke 

domein. Ze heeft daarover een boek geschreven en komt 

erover vertellen. Toegang vrij. 
 

Zondag 27 november, 10.30 uur. Kerkdienst op Eerste 

Advent. Voorganger ds. Erika van Gemerden. 
 

Woensdag 30 november, 19.30-20 uur. Vespers. Op de vier 

woensdagavonden tot Kerst zijn er de adventsvespers, met 

muziek, liederen, bijbellezing, gebeden en stilte. 
 

Woensdag 30 november, 20-22 uur. Lezing ‘Nieuwe 

kerkarchitectuur’ door Gerrit van Es, architect in Den Haag. 

Een golf van vernieuwing trok na de Tweede Wereldoorlog 

door Europa. Ook de kerkarchitectuur sloeg nieuwe wegen in. 

Vertrouwde symboliek en vormgeving werden losgelaten, ook 

om een antwoord te vinden op de opkomende secularisatie. 

Over deze zoektocht naar nieuwe vormen voor nieuwe 

spiritualiteit komt Gerrit van Es een avond vertellen. 

Toegang € 5 (inclusief koffie/thee). 
 

Zondag 4 december, 10.30 uur. Kerkdienst op Tweede 

Advent. Voorganger ds. David  Schiethart. 
 

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 
 

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. 
 

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. 
 

Predikant Maranathakerk. Ds. Mark van der Laan, e-mail: 

predikant@maranathakerkdenhaag.nl. Tel.: 06 20 82 19 82.  
 

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 20 november 2022, Voleinding 

 

voorganger: ds. Mark van der Laan 

organist: Lieuwe de Jong 

pianist: Eduard Preda 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken a.i.: Pieter van den Broek 

kindernevendienst: Hanne Glerum 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Menschen Leben, 

Georg Böhm (1661-1733) 
 

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 283: 1, 2, 4, 5 

‘In de veelheid van geluiden’ 
 

SMEEKGEBED 

voor de nood van de wereld, 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 146: 1, 3, 4 (staande) 

‘Zing mijn ziel, voor God uw Here’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

 

 

DIENST van de SCHRIFT 

Gedachtenis der overledenen 



EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 1: 1-14 (NBV21) 
Dit zijn de namen van de zonen van Israël die met hem, Jakob, naar 

Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, 

Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser.  

In totaal waren daar toen zeventig personen die rechtstreeks van Jakob 

afstamden. Jozef was al langer in Egypte. Jozef en zijn broers en al hun 

generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel 

kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden 

zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. 

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet 

gekend had. Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons 

en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk 

nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten 

bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land 

wegtrekken!’ Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot 

zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden 

Pitom en Raämses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt 

werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de 

Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en 

maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten 

stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden 

voortdurend mishandeld. 

 

LIED 8a: 1, 2, 3, 6 

‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteüs 28: 16-20  
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had 

genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor 

Hem neer, al twijfelden sommigen.  

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de 

hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 

de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 

wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 

LOFZANG 
 

    Muziek: Bert van Stam 

 
 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 731 

‘Vergeet niet hoe wij heten’ 
 

DE GEDACHTENIS 

 

GEDACHTENIS der overledenen 
 

MUZIEK 

Sarabande, uit Engelse Suite nr 2, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

LIED 801: 1, 2, 3, 5 

‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Prelude, Eduard Preda 
 

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 416 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK 

Nun komm, der Heiden Heiland, 

Georg F. Kauffmann (1679-1735) 

 

UITGANGSCOLLECTE 
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal. 
 

De preek van ds. Van der Laan is vanaf morgen na te lezen op 

de website maranathakerkdenhaag.nl. 

Ga naar Erediensten / archief van preken. 

 

Bestemming collectes 

U kunt ook aan de collectes deelnemen door per bank 

een bedrag over te schrijven. 

 

1. De collecte in de dienst is bestemd voor de Haagse 

Diaconie, voor het Wereldhuis, een ontmoetingsplaats voor 

ongedocumenteerden. 

Toelichting. Ongedocumenteerden zijn migranten zonder geldige 

verblijfsvergunning. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun 

en advies. Daarnaast zijn er activiteiten als een inloopspreekuur, een 

kookproject en een - inmiddels vermaard – koekjesproject. 
Wilt u persoonlijk kennismaken? Dat kan op maandag 7 november 

om 12.00 uur.  Graag aanmelden bij projectleider Lizebeth Melse, 

lmelse@stekdenhaag.nl. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

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’. 


