
VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 21 maart 2021, Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 

 

voorganger: ds. Martine Nijveld 

organist: Bert van Stam 

trompettist: Pieter Koster 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken: Adrie Vrolijk 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

Bij deze dienst 

Onze kerkdiensten zijn op dit moment (live of op een 

later moment) te beluisteren via KERKOMROEP 

(www.kerkomroep.nl of de app Kerkomroep). Bij deze 

diensten zijn alleen aanwezig wie nodig zijn voor de 

uitzending.  

 

Veertigdagenfilmpjes voor de kinderen 

Voor elke zondag maakt iemand van de leiding van onze 

kindernevendiensten een filmpje dat naar diverse 

kinderen en hun ouders/verzorgers/grootouders wordt 

gestuurd. In dit filmpje wordt het verhaal van de zondag 

verteld én een aanzet gegeven voor een creatieve 

verwerking.  

Mocht u buiten deze directe doelgroep vallen, maar het 

toch leuk vinden om dit filmpje te ontvangen? Laat het 

dan weten door een mail te sturen naar 

me.nijveld@ziggo.nl 
 

WELKOM  
 

AANVANGSMUZIEK 

O for the Wings of a Dove, 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

 

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 psalm 43 

Muziek  

Woorden uit de psalm: 

 Zend uw licht en uw waarheid; 

  mogen die mij geleiden, 

  mij brengen naar uw heilige berg 

  en naar uw woningen, 

  zodat ik kan gaan tot Gods altaar, 

  tot de God van mijn jubelende vreugde. 

  Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, 

  en wat zijt gij onrustig in mij? 

  Hoop op God, want ik zal hem nog  

  loven, 

  mijn Verlosser en mijn God! 

Muziek  
 

GEBED OM ONTFERMING 

Afgesloten met een muzikaal kyrie (Liedboek 301 h) 

 

DE SCHRIFTEN 

 

WOORD VOORAF BIJ DE LEZINGEN 

 

LEZING UIT DE PSALMEN Psalm 104: 5-15  

(Bijbel in Gewone Taal)  

 

5 U hebt de aarde stevig vastgezet, 

zo blijft ze staan, voor altijd. 

6 Toen u de aarde maakte, 

was er overal water, 

zelfs hoog boven de bergen. 

7 Maar toen uw stem klonk, 

vluchtte het water. 

Het vluchtte weg voor de donder. 

8 Bergen kwamen tevoorschijn, 

en rivieren stroomden in de dalen, 

precies zoals u het bedacht had. 

9 U hebt grenzen gemaakt voor het water, 

nooit meer zal het de aarde bedekken. 

10 U laat rivieren stromen, 

ze stromen tussen de bergen door. 

11 Alle dieren komen er drinken, 

ook wilde ezels vinden er water. 

12 Hoog in de bomen hebben vogels hun nest, 

tussen de bladeren klinkt hun lied. 

13 U laat het regenen op de bergen, 

zo wordt de aarde vruchtbaar en groen. 

14 U laat gras groeien voor de dieren, 

graan en vruchten voor de mensen. 

De aarde geeft goede dingen aan de mensen: 

15 brood dat hen sterk maakt, 

wijn die hen vrolijk maakt, 

olie die hun huid laat glanzen. 

 

EVANGELIELEZING Marcus 9: 33-37  

(Nieuwe Bijbelvertaling 2004)  

 

33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, 

vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het 

redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg 

met elkaar getwist over de vraag wie van hen de 

belangrijkste was.35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij 

zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, 

DIENST van de SCHRIFT  



moet de minste van allemaal willen zijn en ieders 

dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun 

midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen 

hen: 37‘ Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet 

mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’ 

 

LIED 

‘Goed te zorgen voor elkaar’ (tekst: Michaël Steehouder; 

muziek: Anneke van der Heide. Uit: ‘Scherven van 

zekerheid’ van Michaël Steehouder). 

De tekst wordt gelezen. Ondertussen klinkt zachte 

muziek. 

 

Goed te zorgen voor elkaar, 

zo veelvormig als wij zijn, 

hoop, geloof, en blijven dromen 

in een stad te mogen wonen 

waar de een de ander groet, 

en de liefde ertoe doet. 

 

Goed te zorgen voor elkaar, 

licht en donker als wij zijn, 

met geduld en mededogen 

zien naar wie zijn neergebogen 

en van wie verloren gaan 

alle stil verdriet verstaan. 

 

Goed te zorgen voor elkaar, 

zo verborgen als wij zijn, 

een te wezen met zovelen 

en gebroken levens helen, 

in de winter bitterkoud, 

aan elkaar zijn toevertrouwd. 

 

Goed te zorgen voor elkaar, 

zo verbonden als wij zijn. 

mag dat woord zijn nagesproken 

doorgegeven ongebroken, 

woord dat ons op handen draagt, 

mag het waar zijn nog vandaag. 
 

OVERDENKING 

 

MUZIEK  Improvisatie 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN o.a. over de collectes (zie onder) 

 

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 (om thuis mee te zingen) Lied 538: 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 

de duivel wederstaan. 

 

AFSLUITENDE WOORDEN 

 

ZENDING EN ZEGEN  

ALLEN (in kerk en thuis): AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

My Sins Are Remembered No More - Harry A. Hodson, 

arr. George Marshall 

 

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.  
 

DE AGENDA 

 

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

maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten / archief 

van preken. 
 

Woensdag 24 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 28 maart, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. IJjo Akkerman. Deze dienst is te beluisteren via 

internet (Kerkomroep). 
 

Diensten in de Stille Week en met Pasen 

Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paaswake - 

Paasmorgen 

In de Stille Week vieren we op donderdag (Witte 

Donderdag), vrijdag (Goede Vrijdag) en zaterdag 

(Paaswake) één dienst met/voor de hele wijkgemeente, 

zoals het er nu naar uitziet om en om vanuit 

Maranathakerk en Bergkerk. Deze diensten kunt u 

allemaal meemaken via ons YouTubekanaal 

(www.tiny.cc/DenHaagWest). En natuurlijk ook via de 

Kerkomroep. De kortste weg naar de uitzendingen is via 

de link op de website. 

De Paaswake is verschoven van de vroege ochtend 

(Paasmorgen 6.00 uur) naar de zaterdagavond (19.30 

uur). Ook de diensten op Witte Donderdag en Goede 

Vrijdag zijn om 19.30 uur. Maar natuurlijk op elk ander 

tijdstip mee te vieren! 

Op Paasmorgen worden  vanuit beide kerken vieringen 

uitgezonden. 

 

Onlinegespreksavond ‘gedichten lezen bij het 

paasverhaal’ 

Op donderdag 25 maart bied ik opnieuw een 

onlinegespreksavond ‘gedichten lezen’ aan. We 

beginnen om 20.00 uur en lezen een tweetal gedichten 

bij Pasen (we haken aan bij het Paasverhaal uit Johannes 

20, over Maria Magdalena). 

Tijdens de onlinebijeenkomst raken we in gesprek over 

de gedichten: wat roept dit gedicht bij ons op? Wat 

kunnen we ermee in ons hier en nu? 

Nog steeds werkt het zo: 

- mensen die belangstelling hebben melden zich via de 

mail bij mij aan; 

- voorafgaand aan de gespreksavond ontvangt u van mij 

de gedichten; 

- daarnaast ontvangen alle belangstellenden de dag zelf 

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 online 

aanschuiven. 

Ik hoor graag wie belangstelling heeft! Het max. aantal 

deelnemers is 9. Er is nog een aantal plekjes vrij. Dus: 

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 
 


