
DE AGENDA 
 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor TWEE COLLECTES. 

U kunt desgewenst een gift overmaken per 

bankoverschrijving. Zie de rekeningnummers in de 

Agenda. 

 

1. Voor de landelijke kerk, ‘Jong in Actie’, een 

samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in 

Actie. 
Toelichting. Met Jong in Actie maken jongeren kennis met een 

diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze 

activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong 

Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld. Doel is jongeren bewust te 

maken van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma 

gemeenten handvatten hoe ze jongeren en diaconaat structureel 

kunnen verbinden. 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het 

aanbrengen van dubbele beglazing in de kerkzaal. 
 

Zaterdag 5 juni, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers. 

Gelegenheid tot meditatie, kaarsje aansteken, gesprek 

met gastheer/vrouw. 

 

Zondag 6 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger Mark 

van der Laan, pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel. 

Organist: Bert van Stam. 

Bezoekers zijn welkom (30 plus medewerkers).  

Opgave bij Marian (info@maranathakerkdenhaag.nl of 

06 41 45 28 29) of bij Margreet (06-58 88 50 63). 

 

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); 

 

Informatiemateriaal over het karakter van de 

Maranathakerk vindt u op onze website. 

www.maranathakerkdenhaag.nl 

 

Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw 

interesse op een andere manier tonen? Neem contact 

op met een van de ambtsdragers van vanochtend of 

met onze voorgangers van wie u de contactgegevens 

op onze site kunt vinden. Algemeen mailadres: 

info@maranathakerkdenhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 
 

Zondag 30 mei 2021 Trinitatis 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

solozang: Lieuwe de Jong 

ouderling: Margreet de Pous 

diaken a.i.: Hanneke Richter 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

 

AANVANGSMUZIEK 

Improvisatie over Psalm 8 

 

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 Psalm 8 

Tekst Ida Gerhard en Maria van der Zeyde, 

muziek Lieuwe de Jong 

 

‘Heer, onze Heer,  hoe heerlijk en verheven’ 

SMEEKGEBED  

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 

 v.  Ere zij God in de hoge 

 a.  EN VREDE OP AARDE VOOR MENSEN 

   VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

GLORIA Lied 703 (antifoon Psalm 8) 

‘Alles uit Hem ontstaan’ 

  

DE SCHRIFT 

 

Voor het lezen uit de bijbel zeggen wij de ZEGEN van 

Aäron (uit Numeri 6
24-26

) in samenspraak. 
 

DIENST van de SCHRIFT  



De HEER zegene ons Hij 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. 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 3: 1-6 (NBV) 

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader 

Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de 

kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, 

de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan 

hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag 

dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd 

verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. 

Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 

4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem 

vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 

Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek 

je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik 

ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van 

Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want 

hij durfde niet naar God te kijken. 

 

LIED Psalm 86: 4  

‘Leer mij naar uw wil te handelen’ 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 3: 1-16 (EvG) 

1. er was dan een mens uit de Farizeeën, Nicodemos zijn 

naam, een overste van de Judeeërs 

 

2. deze kwam naar Hem ‘s nachts en zei Hem: 

rabbi, wij weten dat jij een van God gekomen leraar bent 

niemand immers kan die tekens doen die jij doet 

als niet God met hem is 

3. Jezus antwoordde en zei hem: 

amen, amen, ik zeg je 

als niet iemand geboren wordt vanuit boven  

kan hij niet zien het koninkrijk van God 

 

4. Nicodemos zegt tegen hem: 

hoe kan een mens geboren worden als hij oud is 

hij kan niet in de schoot van zijn moeder voor de tweede 

keer binnengaan 

om geboren te worden 

5 Jezus antwoordde: 

amen, amen, ik zeg je 

als niet iemand geboren wordt (uit water en) uit geest  

kan hij niet binnengaan in het koninkrijk van God 

6. Wat geboren is uit het menselijk lichaam is menselijk 

lichaam  

en wat geboren is uit de geest is geest  

7. verwonder je niet dat ik je zeg: 

jullie moeten vanuit boven geboren worden 

8. de wind blaast waarheen hij wil en zijn stem hoor je 

maar je weet niet waarvandaan hij komt en waarheen hij 

gaat 

Zo is ieder die geboren is uit de geest  

 

9 Nicodemos antwoordde en zei hem: 

hoe kunnen die (dingen) gebeuren 

10. Jezus antwoordde en zei hem: 

jij bent de leraar van Israël en die (dingen) zie je niet in 

11. amen, amen, ik zeg je  

dat wat wij weten spreken wij en wat wij gezien hebben 

getuigen wij 

en ons getuigenis nemen jullie niet aan 

12. als ik de aardse dingen zeg tot jullie en jullie geloven niet 

hoe, als ik jullie de hemelse dingen zeg, zullen jullie geloven 

 

13 en niemand is opgegaan naar de hemel 

dan hij die uit de hemel is neergekomen, de zoon van de 

mens 

14. en zoals Mozes verhoogd heeft de slang in de woestijn 

zo moet verhoogd worden de zoon van de mens 

15. opdat ieder die gelooft in hem leven heeft zonder einde  

16. zo immers heeft liefgehad God de wereld  

dat Hij zijn zoon de eniggeborene heeft gegeven 

opdat ieder die in hem gelooft niet voorbijgaat maar leven 

heeft zonder einde 

 

LIED 237 

‘O zalig licht drievuldigheid’ 

 

PREEK 

 

LIED 695 

‘Heer, raak mij aan met uw adem’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 voorganger: .... 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. 

 

SLOTLIED 848 

‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 

 

WEGZENDING en ZEGEN  

 

SLOTMUZIEK  

Trio III in C gr. - Georg Andreas Sorge (1703-1778) 

 

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

 

De preek van vanochtend kunt u vanaf morgen nalezen op de 

website maranathakerkdenhaag.nl / erediensten / archief van 

preken. 


