
VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE 

MARANATHAKERK 

Zondag 21 februari 2021, 1e zondag 40 dagentijd 

INVOCABIT – ROEPEN  

Psalm 91, 15: Roept hij MIJ aan, IK antwoord 

voorganger: ds. Olivier Elseman 

organist: Bert van Stam, 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 
 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

Variaties & fuga over een thema van Purcell, op.155: 

Variaties –  Jacques Bonset (1880-1959) 

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 

PSALM VAN DE ZONDAG lied 91 

Voorspel melodie Geneefs Psalter 

Reciteren vertolking Niek Schuman 

 

   De roepende mens zal IK antwoord geven 

   ook in de nacht zal IK zijn, die IK ben.   

 

   Jij, die bescherming geniet van de Allerhoogste 

   en jij die woont in de schaduw van de Overmachtige 

   voor jou is de HEER een toevlucht en een burcht 

   de God op wie ik persoonlijk vertrouw 

 

   Hij zal jou met zijn vleugels beschermen 

   onder zijn wieken vind je asyl, 

   zijn trouw is jouw pantser en schild. 

 

    De mens die MIJ aanroept, zal IK antwoorden 

    hem bijstaan in iedere nood, 

    haar redden en verhogen 

 

   Zijn levensdagen zal IK vervullen, 

   Mijn zegen zal zij ervaren. 

 

    De roepende mens zal IK antwoord geven 

    Ook in de nacht zal IK zijn, die IK ben. 

 

Naspel 

SMEEKGEBED   met gesproken Kyrie  

KYRIE 

 

MUZIEK  Ach bleib mit deiner Gnade, 

Herbert Collum (1914-1982) 

 

DE SCHRIFT 

ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

)  

 

           De HEER zegene ons en behoede ons, 

 DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS 

LICHTEN EN ZIJ ONS GENADIG, 

 DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS 

EN GEVE ONS VREDE. AMEN. 

 

LEZING Genesis 9: 8-13. Teken van de Regenboog 

 
8
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 

9
 Hierbij sluit ik een 

verbond met jullie en met je nakomelingen, 
10 

en met alle 

levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, 

met alles wat uit de ark gekomen is, alle dieren op aarde.  
11 

Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alleswat leeft 

door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer 

zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
 12 

en dit -zei God- zal voor alle komende generaties het teken 

zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende 

wezens bij jullie. 
13

 Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal 

het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 

 

LIED 981 Zolang er mensen zijn op aarde  

 

Voorspel 

        -reciteren 

1. Zolang er mensen zijn op aarde 

zolang de aarde vruchten geeft 

zolang zijt God ons aller vader 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

2. Gij kleurt met hoop ons mens’lijk leven 

Gij redt de wereld van de dood 

Gij hebt een teken ons gegeven: 

het teken van de regenboog. 

 

3. Gij zijt de God van Licht en Leven 

van ons bestaan de vaste grond 

Gij hebt uzelf aan ons gegeven 

wij leven vast in uw Verbond. 

 

Naspel 

EVANGELIELEZING  Markus 1, 12-15 
12

 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 
13 

Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij  door Satan 

op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de 

wilde dieren en engelen zorgden voor hem. 
14. 

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 

Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 
15 

Dit was wat hij zei: De tijd is aangebroken, het Koninkrijk 

van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit 

goede nieuws.  

 

DIENST van de SCHRIFT  



LIED 538  Een mens te zijn op aarde  

 Voorspel 

1.  

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 

is leven van genade buiten de eeuwigheid 

is leven van de woorden, die opgeschreven staan 

             en net als Jezus worden, die ’t ons heeft 

 voorgedaan. 

 

2. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 

is komen uit het water en staan in de woestijn 

geen god onder de goden, geen engel en geen dier 

een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 

 

Tussenspel  
 

3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 

de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 

 

4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 

dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt 

               de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn 

 toegedaan 

dat is op deze aarde het kwade wederstaan. 
 

Naspel 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK 

Aria 'Een mens te zijn op aarde'  (LB 538), 

Bert van Stam 

 

BIJ  WIJZE VAN CREDO   Vasten  [naar Jesaja 58, 6-10] 

 

MUZIEK 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo bidden wij u: 

      HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED lied 423 uit Liedboek ’73 

 

 Voorspel 
 

 Reciteren 

 Ach blijft met uw genade,  

 Heer Jezus ons nabij 

 opdat ons nimmer schade  

 des bozen heerschappij 

 

 Licht Gij ons met uw stralen 

 O Licht der wereld, voor 

 opdat wij niet verdwalen 

 of struik’len op ons spoor. 

 
 Vervul dan met uw zegen 

 ons leven, goede Heer, 

 en zend op onze wegen 

 uw kracht en goedheid neer. 

 

 Neem Gij ons in uw hoede 

 onoverwonnen held 

 beteugel Satans woede 

 en ’s wereld boos geweld. 

 

 Naspel 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

SLOTMUZIEK  

Variaties & fuga over een thema van Purcell: 

Fuga - Jacques Bonset 

 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor TWEE COLLECTES. 

U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de 

rekeningnummers in de Agenda. 

 

1. Voor de diaconie, ten behoeve van Kerk in Actie voor haar 

40dagentijdcampagne. Vandaag: hulp aan Moldavië. 

Toelichting. Door de economische situatie zien veel 

mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor 

korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat 

betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 

achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en 

vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en 

ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt 

kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en 

traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. 

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de aanschaf van 

apparatuur om ook beelduitzendingen van de kerkdiensten in 

de Maranathakerk mogelijk te maken. 

 

DE AGENDA 

 

Zondag 28 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Martine Nijveld. Deze dienst is te beluisteren op internet. 
 

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, voor het culturele en levensbeschouwelijke 

programma); 

 

De preek van vanochtend is na te lezen op de website, 

maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten / archief van 

preken. 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 



Onlinegespreksgroep ‘Bijbel en kunst’, 25 februari 

Op donderdag 25 februari is er weer de mogelijkheid om 

mee te doen aan de onlinegespreksgroep ‘bijbel en 

kunst’. We lezen een bijbelverhaal en kijken naar een 

kunstwerk/schilderij. We delen onze gedachten, 

gevoelens en vragen bij kunstwerk en bijbelverhaal. 

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De laatste 

keer waren we met ons negenen. Dat is een goed 

werkbaar aantal deelnemers. Mochten er veel meer 

belangstellenden komen? Dan start ik met liefde een 

tweede groep. 

Nog even op een rijtje hoe het werkt. 

- mensen die belangstelling hebben melden zich via de 

mail, me.nijveld@ziggo.nl, bij mij aan 

- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van 

mij het bijbelverhaal en een afbeelding van het 

kunstwerk. Met een paar vragen erbij om de gedachten 

alvast wat te vormen. 

- daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag 

zelf van mij een uitnodiging via Google Meet, één van de 

vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten. 

- op de geplande datum en tijd kunt u dan online 

aanschuiven. 

Aan het begin moeten we nog wel eens een (digitale) 

hobbel nemen, maar meestal krijgen we het opgelost. 

Indien gewenst plan ik met nieuwe deelnemers een test-

sessie in. 

- tijd: van 19.45 uur tot ongeveer 21.15 uur 

Martine Nijveld 

 

 


