
VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE 

 MARANATHAKERK 

 

Zondag Rogate, 9 mei 2021 

 

In deze dienst wordt de doop bediend. 

 

voorganger: ds. Martine Nijveld 

pianist: Lieuwe de Jong 

solozang: Jorina van Bergen 

trompettist: Pieter Koster 

ouderling: Margreet de Pous  

diaken: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

beeldopname: Pim de Jong 

 
Bij deze dienst 

Vandaag vieren we het feest van de doop. 

We doen dat in de kerk in een kleine kring, maar weten ons 

verbonden met alle luisteraars en kijkers thuis.  

 

De kinderen kregen ook in de afgelopen week een filmpje 

toegestuurd. In dit filmpje wordt een bijbelverhaal verteld én een 

aanzet gegeven voor een creatieve verwerking. Zo kunnen zij thuis 

kindernevendienst vieren. 

 

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de Paastijd 

genoemd. Een tijd die zich leent voor het lezen van paasverhalen. Om 

stil te staan bij het geheim van Pasen en te ontdekken wat dit grote 

feest betekent voor ons leven en samenleven. 

Het bijbelboekje Jona is zo’n paasverhaal. Vandaag horen we Jona 3 

en 4. Jona is kopje onder gegaan en weer bovengekomen, door de zee 

gegaan en weer op het droge beland (Jona 2). In hoofdstuk 3 horen we 

hoe hij opnieuw op weg gaat naar de grote stad Ninevé. 

 

Vindt u het fijn om eens na te praten n.a.v. deze viering? Bel, mail of app 

gerust: 06 16 733 742 // 070 779 07 24 of me.nijveld@ziggo.nl 

 

 
 

 

 

WELKOM  

 

AANVANGSMUZIEK  

Companion Mine – Maj. E. Grinsted 

 

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 23c: 1, 2, 5 

‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
 

HET FEEST VAN DE DOOP 
 

INLEIDENDE WOORDEN op de doop  

en PRESENTATIE van de dopeling. 

 

LICHTCREDO 

Wij geloven in het leven, 

uit de duisternis ontwaakt. 

Wij geloven in de adem 

die ons wakker heeft gemaakt. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat mensen raakt. 

  

Wij geloven in de woorden, 

ons door Jezus voorgedaan. 

Wij geloven in zijn voorbeeld 

dat nog mensen op doet staan. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht, ons voorgegaan. 

  

Wij geloven in de liefde 

die verdeeldheid overwint. 

Wij geloven in de hemel 

die op aarde dan begint. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat ons verbindt. 

  

Wij geloven in een toekomst, 

die op vrede is gericht. 

Wij geloven in de zoektocht 

naar dat stralend vergezicht. 

Ja, wij durven te geloven 

in het niet te doven licht. 

 

(tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden; muziek: John 

Goss. 

Lied 229 uit de Oecumenische liedbundel ‘Zangen van 

zoeken en zien’) 

 

LIED 354: 1 (als doopgebed) 

 Jouw leven staat aan het begin, 

 het heeft nog geen herinnering, 

 het is zo weerloos en zo klein, 



 je weet nog niet hoe het zal zijn. 

 refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, 

  noem ons bij onze naam. 

De DOOPVONT wordt gevuld met water 

 

LIED 354: 4 (als doopgebed) 

 Dit teken is een heilgeheim: 

 God wil met jou verbonden zijn. 

 Hij is nabij waar jij ook bent, 

 omdat Hij je bij name kent. 

 refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, 

  noem ons bij onze naam. 

 

BEDIENING VAN DE DOOP 

 

LIED 354: 5 (als zegenwens) 

 Zo komt jouw leven aan het licht, 

 zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 

 Gods adem heeft je aangeraakt 

 en jou tot bondgenoot gemaakt. 

 refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, 

  noem ons bij onze naam. 

 

BELOFTE VAN DE OUDERS 

Willen jullie je dochter ontvangen als een kind van God  

en beloven jullie haar met liefde en zorg te omringen?  

Willen jullie haar de verhalen vertellen  

van God en mensen  

en beloven jullie haar op te voeden  

in de geest van het evangelie van Jezus Christus?  

Willen jullie haar voorgaan 

op de weg van zijn Koninkrijk? 

 

WELKOM VAN DE GEMEENTE 

De dopeling krijgt van de gemeente een DOOPKAARS; 

en deze doopkaars ontvangt het licht van de PAASKAARS 

 

LIED 363 (muzikaal vertolkt) 

Dat ’s Heren zegen op u daal’, 

zijn gunst uit Sion u bestraal’, 

Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 

looft, looft dan aller heren Heer! 

 

DE SCHRIFTEN 
 

We luisteren naar Jona 3 en 4 

Jona 3, vrij verteld 

Schriftlezing: Jona 4 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 

 

4
1
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 

2
 

Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd 

toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis 

vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en 

liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 
3
 

Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik 

zo verder moet leven.’ 
4
Maar de HEER zei: ‘Is het terecht 

dat je zo kwaad bent?’ 
5
Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant 

van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in 

de schaduw af te wachten wat er met de stad zou 

gebeuren. 
6
Nu liet God, de HEER, een wonderboom 

opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en 

zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de 

plant. 
7
Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van 

de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat 

hij verdorde. 
8
En toen de zon opkwam, liet God een 

verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde 

zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij 

bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo 

verder moet leven.’ 
9
Maar God zei tegen Jona: ‘Is het 

terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona 

antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en 

terecht!’ 
10

Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die 

wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt 

hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant 

die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 
11

zou ik 

dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar 

meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het 

verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan 

nog al die dieren?’ 

 

LIED: ‘Leer ons de letters spellen’ 

(tekst: Henk Jongerius; muziek: Chris van Bruggen. Lied 

560 uit de Oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken 

en zien’) 

 

Leer ons de letters spellen van uw lieve naam: 

laten zij ons vertellen waartoe wij bestaan. 

 

Leer ons de woorden spreken waarin Gij ons roept: 

de machten zullen breken van onrecht dat woedt. 

 

Leer ons de adem kennen waarmee Gij ons voedt 

en aan het zonlicht wennen dat vriendelijk groet. 

 

Leer ons elkaar beminnen zoals Gij ons doet: 

liefde zal overwinnen en alles wordt goed. 

 

KORTE PREEK 

 

LIED 976: 1, 3 

‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

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

 

VOORBEDEN en STIL GEBED, met daarbij telkens: 

diaken:  …zo bidden wij samen: 

allen (in kerk en thuis): 

Adem van God, vernieuw ons bestaan 

 

 



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: 1, 2 

‘Ga met God!’ 
 

AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN  

ALLEN (in kerk en thuis): AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

The Londonderry Air – Traditional, arr. E. Ball 

 

 

 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor TWEE COLLECTES. 

U kunt desgewenst een gift overmaken per 

bankoverschrijving. Rekeningnummers in de Agenda. 

 

1. Voor de diaconie, ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. 

Toelichting. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun 

land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, 

Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en 

leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze 

regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende 

manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten 

van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk 

van hulp en dat maakt hen sterker. 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

aanbrengen van dubbele beglazing in de kerkzaal. 

 

DE AGENDA 
 

Na de dienst, 11.30 uur. Digitaal koffiedrinken.  

Link: 

https://us02web.zoom.us/j/87605682279?pwd=aWRBdVZhaD

JXdGtCT1BmMmtCN3RoUT09 

 

Bel voor hulp daarbij met  

Cécile de Munnik, tel 06-28 76 17 20 of email 

cecile.demunnik@gmail.com   of 

Margreet de Pous, tel 06-58 88 50 63 of email 

margreetdepous@gmail.com   of 

Carolien Gijsbers, tel 06-10 16 90 59 of email 

cfm.gijsbers@planet.nl 

 

De preek van vandaag is vanaf morgen na te lezen op de 

website maranathakerkdenhaag.nl, onder Erediensten / 

Archief van preken. 

Zaterdag 15 mei 14-16 uur, Open kerk. De Maranathakerk is 

tot Pinksteren alle zaterdagen 

’s middags geopend voor bezoekers. Wie wil kan een kaarsje 

aansteken en van de stilte genieten. Er is een gastvrouw/heer 

aanwezig voor informatie en gesprek. 

 

Zondag 16 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger de heer 

Jenne de Haan. Organist: Bert van Stam. De dienst is te volgen 

op internet. Zie 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); 

 

Thuiskindernevendienst 

Ook de weg van Pasen naar Pinksteren gaan we samen met de 

kinderen. 

Voor elke zondag maakt iemand van de leiding van onze 

nevendiensten een filmpje, dat naar diverse kinderen en hun 

ouders/verzorgers/grootouders wordt gestuurd. Op dit filmpje 

wordt het verhaal van de zondag verteld én een aanzet 

gegeven voor een creatieve verwerking.  

Mocht u buiten de directe doelgroep vallen, maar het toch 

leuk vinden om het filmpje te ontvangen? Laat het dan weten 

door een mail te sturen naar me.nijveld@ziggo.nl 

 

Onlinegroep bijbel en verbeelding (schilderkunst & poëzie) 

Op donderdagavond 20 mei bied ik opnieuw een 

onlinegespreksavond ‘bijbel en verbeelding’ aan. Dit keer 

kijken we vooruit naar het Pinksterfeest, we lezen het 

pinksterverhaal, kijken naar een verbeelding en verdiepen ons 

in een gedicht. 

Tijd: 20.00 - 21.15 uur. 

Het werkt zo: 

- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail bij 

mij aan; 

- het maximum aantal is 9 deelnemers; 

- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het 

bijbelverhaal, een afbeelding van het schilderij dat we samen 

gaan bekijken én de tekst van het gedicht; 

- 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. Indien 

gewenst/nodig, plan ik met alle liefde met nieuwe deelnemers 

een testsessie in; als er ‘teveel’ deelnemers zijn, zal ik bezien 

of we een tweede datum kunnen plannen; 

- op de geplande datum en tijd kan iedereen dan online 

aanschuiven. 

Welkom! Martine Nijveld, me.nijveld@ziggo.nl 

 

Informatiemateriaal over het karakter van de 

Maranathakerk vindt u op onze website. 

Alle actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 


