
VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE 

MARANATHAKERK 
 

Zondag 28 maart 2021, Palmpasen 
 

voorganger: ds. IJjo Akkerman 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Margreet de Pous 

diaken a.i.: Pieter van den Broek 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 
 

AANVANGSLIED 536 ’Alles wat over ons geschreven is’ 

(van cd ‘Laat mij maar zingen II’ 2-1) 

 

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 

MUZIEK 

Ostinato 'Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen' - 

Wolfgang Rübsam (1946) 

 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

)  
 

De HEER zegene u en Hij behoede u, 

DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER U LICHTEN  

EN ZIJ UGENADIG, 

DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER U 

EN GEVE U VREDE.  

AMEN. 

 

INLEIDING op de liederen en de schriftlezing 

 

LIED 533: 1, 3, 5 en 6 ’Daar komt een man uit Nazareth’ 

(van cd ‘Laat mij maar zingen II’ 2-8) 

 

SCHRIFTLEZING Marcus 11: 1-11 (NB 2014) 
1 Wanneer ze Jeruzalem naderen,- 

Betfage en Betanië 

tegen de Olijfberg aan, 

zendt hij twee van zijn leerlingen uit 

 

2 en zegt tot hen: 

gaat heen naar het dorp tegenover u, 

en meteen als ge het binnentreedt 

zult ge een veulen vinden, vastgebonden, 

waarop nog niemand van de mensen 

ooit gezeten heeft; 

maakt het los en brengt het (hier); 

 

3 en als iemand tot u zegt: 

waarom doet ge dat?, zegt dan: 

de heer heeft het nodig 

en meteen zendt hij het weer hierheen! 

4 Zij gaan weg en vinden een veulen 

vastgebonden bij een deur, 

buiten, op de ringweg, 

en ze maken het los. 

5 Ook hebben sommigen 

die daar stonden te staan tot hen gezegd: 

wat doet ge, het veulen losmaken?, 

6 maar zij zeggen tot hen 

zoals Jezus heeft gezegd,- 

en zij láten hen. 

7 Ze brengen het veulen bij Jezus, 

en werpen hun klederen eroverheen; 

dan gaat hij erop zitten. 

LIED 553 ‘Stap voor stap gaat door Jeruzalem’ 

(van cd ‘Laat mij maar zingen II’ 2-10) 

11 … als het al laat aan de tijd is 

gaat hij de stad uit naar Betanië, 

met de twaalf. 

 

OVERDENKING  

 

LIED 554 ‘Welkom, welkom, koning Jezus’ 

(van cd ‘Laat mij maar zingen II’ 2-9) 

 

vervolg OVERDENKING 

 

ORGELLIED  552 ‘Dit is een dag van zingen’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo roepen wij U aan: 

   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. 

 

DIENST van de SCHRIFT  



SLOTLIED  1001 ‘Deze wereld omgekeerd’ 

(van cd ‘Laat mij maar zingen II’ 3-8) 

 

WEGZENDING en ZEGEN  

MUZIEK Five Down – Michael Schütz (1963) 

 

=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

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 

 

Bellen met ds. Akkerman. Wie naar aanleiding van 

deze dienst contact wil opnemen met ds. Akkerman, 

kan hem vandaag bellen tussen 12 en 14 uur. 

Tel.: 06 55 79 65 95. 

 

Kerk open in Stille Week, met muziek 

Vanaf morgen tot en met zaterdag is de 

Maranathakerk ’s middags van 14 tot 16 uur geopend 

voor bezoekers. Leden van het barokorkest Musica 

Poëtica spelen op die middagen in de kerk. Het zijn 

geen officiële concerten, maar informele uitvoeringen. 

Op alle middagen is ook een gastvrouw/heer aanwezig, 

voor informatie en gesprek. Uiteraard worden de 

bekende coronamaatregelen in acht genomen. 

 

Maandag 29 maart, 19.30-20 uur Vesper in de Stille 

Week, ter voorbereiding op Pasen. Met muziek, 

gebeden, Bijbellezing, declamatie van liederen en 

stilte. De vesper is te volgen via de website 

maranathakerkdenhaag.nl  

 

Dinsdag 30 maart, 19.30-20 uur Vesper in de Stille 

Week, ter voorbereiding op Pasen. Met muziek, 

gebeden, Bijbellezing, declamatie van liederen en 

stilte. De vesper is te volgen via de website 

maranathakerkdenhaag.nl  

 

Woensdag 31 maart, 19.30-20 uur Vesper in de Stille 

Week, ter voorbereiding op Pasen. Met muziek, 

gebeden, Bijbellezing, declamatie van liederen en 

stilte. De vesper is te volgen via de website 

maranathakerkdenhaag.nl  

 

Donderdag 1 april, 19.30 uur. Kerkdienst op Witte 

Donderdag. Voorganger: ds. Axel Witte. De dienst is te 

volgen op internet, via de website 

maranathakerkdenhaag.nl 

 

Vrijdag 2 april, 19.30 uur. Kerkdienst op Goede 

Vrijdag. Voorganger: ds. Axel Wicke. De dienst is te 

volgen op internet, via de website 

maranathakerkdenhaag.nl 

 

Zaterdag 3 april, 19.30 uur. Paaswake. Voorganger: ds. 

Martine Nijveld. De dienst is uitsluitend te volgen op 

internet, via de website maranathakerkdenhaag.nl 

 

Zondag 4 april (Pasen), 10.30 uur. Kerkdienst, 

voorganger Sity Smedinga. De dienst is te volgen op 

internet, via de website maranathakerkdenhaag.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); 

 

Filmpjes voor de kinderen 

Voor elke zondag in de veertigdagentijd en met Pasen 

maakt de kindernevendienstleiding een filmpje dat 

naar diverse kinderen en hun 

ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. In het 

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 

 

Informatiemateriaal over het karakter van de Maranathakerk 

vindt u op onze website. 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 


