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7 maart 2021, 3
e
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voorganger: ds. Bert Kuipers, Rotterdam 

organist: Bert van Stam 

solozang: Jorina van Bergen 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken a.i.: Hanneke Richter 
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WELKOM en CALENDARIUM 

 

AANVANGSMUZIEK 

Subtilité des corps glorieux, 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen (in kerk en thuis): DIE HEMEL EN AARDE  

   GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED 

 

PSALM VAN DE ZONDAG 25a – solozang 

‘Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt’ 
 

GEBED OM ONTFERMING 

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

   Heer ontferm U 

 allen: HEER ONTFERM U 

 v.    Christus ontferm U 

 a.  CHRISTUS ONTFERM U 

 v.  Heer ontferm U 

 a.  HEER ONTFERM U 

 

DE SCHRIFT 

 

LEZING OUDE TESTAMENT  Exodus 20: 1-17 (NBV) 

1Toen sprak God deze woorden: 

2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 

slavernij, heeft bevrijd. 

3Vereer naast mij geen andere goden. 

4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van 

iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op 

de aarde of in het water onder de aarde. 

5Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want 

ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. 

Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, 

en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij 

haten; 6maar als ze mij liefhebben en doen wat ik 

gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste 

geslacht. 

7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie 

zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 

8Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9Zes 

dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 

10maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan 

de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor 

u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 

slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die 

bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft de 

HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 

alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. 

Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig 

verklaard.12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. 

Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land 

dat de HEER, uw God, u geven zal. 

13Pleeg geen moord. 

14Pleeg geen overspel. 

15Steel niet. 

16Leg over een ander geen vals getuigenis af. 

17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en 

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund 

of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 

 

LIED 187 – solozang 

‘Runderen, schapen en duiven te koop’ 

 

LEZING uit het EVANGELIE 

Johannes 2,13-25 (Naardense Bijbel) 

13 Nabij is het Pesach der Judeeërs geweest 

en Jezus klimt op naar Jeruzalem. 

14 Wat hij in het heiligdom vindt 

zijn de verkopers van runderen, 

schapen en duiven,- 

en de muntwisselaars die daar 

zijn gezeten. 

15 Van touwtjes maakt hij een gesel 

en hij werpt ze allemaal 

het heiligdom uit,- 

ook de schapen en de runderen; 

de munten van de wisselaars 

strooit hij uit 

en de tafels trapt hij om. 

16 Tot de duivenverkopers zegt hij: 

haalt dit alles hier weg!- 

maakt van het huis van mijn Vader 

geen handelshuis! 

17 Zijn leerlingen worden indachtig 

dat er geschreven is 

‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’ (Ps. 69,10). 

18 Dan geven de Judeeërs antwoord; 

ze zeggen tot hem: 

met welk teken toont u ons aan 

dat u deze dingen mag doen? 

19 Jezus antwoordt en zegt tot hen: 

maakt deze tempel los 

en in drie dagen zal ik opwekken! 

20 Dan zeggen de Judeeërs: 

DIENST van de SCHRIFT  



veertig en nog eens zes jaren 

is er aan deze tempel gebouwd, 

en ú wekt hem in drie dagen op? 

21 Maar híj heeft dat gezegd 

over de tempel 

die zijn lichaam is. 

22 Wanneer hij dan wordt opgewekt 

uit de doden 

worden zijn leerlingen indachtig 

dat hij dit heeft gezegd 

en gaan ze geloven in de Schrift 

en in het woord dat Jezus zegt. 

23 Terwijl hij in Jeruzalem is geweest 

bij het Pesach, bij het feest, 

gaan velen geloven in zijn naam 

aanschouwend 

de tekenen die hij heeft gedaan. 

24 Maar Jezus heeft zichzelf 

niet in goed geloof toevertrouwd aan hen, 

omdat hij ze allemaal kende 

25 en omdat hij het niet nodig had 

dat iemand hem iets betuigde 

over de mens, 

want zelf heeft hij gekend 

wat er in de mens geweest is. 
 

LIED 1001 – solozang, couplet 2 orgelvers 

‘De wijze woorden en het groot vertoon’  
 

OVERDENKING 

 

GELOOFSBELIJDENIS  Lied 342 – orgellied 

‘In God de Vader op Zijn troon’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED, waarbij wij telkens bidden: 

diaken: …zo bidden wij samen: 

allen (in kerk en thuis): Zie naar uw mensen, 

   wijs ons de weg van het leven. 
 

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. 
 

LIED 966, 1, 2, 5 – solozang, couplet 3 orgelvers 

‘Het heil des hemels werd ons deel’ 
 

ZENDING EN ZEGEN  
 

ALLEN (in kerk en thuis): AMEN 
 

SLOTMUZIEK  

O Lamm Gottes Unschuldig (Victime pure et sainte), 

Guy Bovet (1942) 

 

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 de vastenactie van 

Den Haag-West: het opvanghuis Lozerhof van het Leger 

des Heils. 

Toelichting. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in 

Den Haag ‘s winters terecht bij de opvang van het Leger 

des Heils. De opvang is open als de gevoelstemperatuur 

lager dan nul graden is en biedt een bed, douche en 

gelegenheid om kleding te wassen. Er is ontbijt, lunch en 

een warme maaltijd in de avond. In verband met de 

lockdown is de opvang momenteel dag en nacht geopend. 

Het Leger des Heils neemt op dit moment veel Oost-

Europeanen  op, die hun baan hebben verloren en 

daardoor ook hun huisvesting kwijt zijn. Zij kunnen op dit 

moment ook niet terug naar het land van herkomst. 

 

In Den Haag  heeft het Leger des Heils in de locatie 

Lozerhof  (wijk Bouwlust) opvang voor kwetsbare 

daklozen, die zorg en opvang mijden en waarvoor geen 

plaats is in de reguliere opvang. Momenteel verblijven hier 

meer dan honderd daklozen. De vastenactie is dit jaar 

bestemd voor de Lozerhof. 

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de 

diaconie. Vermeld daarbij: Vastenactie. 

 

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 

 

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

maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten / archief 

van preken. 
 

Woensdag 10 maart, 19.30-20 uur. Vesper. Als 

voorbereiding op Pasen is er in de Maranathakerk elke 

woensdagavond een korte bijeenkomst met muziek, 

gebeden en Bijbellezing. De vespers zijn te beluisteren 

via internet (Kerkomroep). De Orde van Dienst staat op 

de website (Agenda). 

 

Zondag 14 maart, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Axel Wicke. Deze dienst is te beluisteren via internet 

(Kerkomroep). 



Koffie en poëzie – een online bijeenkomst, 8 maart 

Vorige week kondigde ik al aan dat ik graag een tweede 

onlinegespreksgroep wil starten, namelijk met het lezen 

van poëzie rond vragen van leven en geloven. Ik zoek 

één of twee gedichten uit (passend bij huidige situatie of 

bij de tijd van het kerkelijk jaar), stuur deze aan de 

deelnemers toe en we praten er samen op door. Wat 

roepen deze gedichten bij ons op? Wat raakt ons? Wat 

kunnen we ermee in ons hier en nu? 

Eerste idee was om dit overdag te doen, maar dat bleek 

voor diverse mensen niet handig. 

Ik verschuif het daarom toch naar de avond. De datum 

wordt: maandagavond 8 maart, om 20.00 uur. Ook hier 

werkt het zo: 

- mensen die belangstelling hebben melden zich via de 

mail bij mij aan; 

- in de week eraan voorafgaand ontvangt u van mij één 

of twee gedichten; 

- daarnaast ontvangen alle belangstellenden maandag 

overdag van mij een uitnodiging via Google Meet, één 

van de vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten; 

indien nodig/gewenst plan ik van harte met u een 

testsessie in. 

- op de geplande datum en tijd kunt u dan (met een 

eigen kopje koffie of thee erbij) online aanschuiven. 

Er is al een groepje belangstellenden. Maar er kunnen er 

nog meer bij! 

Weet u welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl  

 

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); 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 


