
DE AGENDA 
 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor DRIE COLLECTES. 

U kunt desgewenst een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers in de Agenda. 

 

1. Voor de Diaconie, ten behoeve van de kerk van Oeganda. 

Toelichting. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 

samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken 

hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de 

vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak 

alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun 

kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere 

landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te 

verdienen.  

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het aanbrengen 

van dubbele beglazing in de kerkzaal. 

3. Extra collecte voor de Diaconie, ten behoeve van de 

bestrijding van corona in India. Kerk in Actie en andere 

hulporganisaties voeren deze week een landelijke campagne 

voor medische noodhulp. 

 

Zaterdag 12 juni, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers. 

Gelegenheid tot meditatie, kaarsje aansteken, gesprek met 

gastheer/vrouw. 

 

Zondag 13 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. 

Martine Nijveld. Organist: Bert van Stam. 

Bezoekers zijn welkom. Opgave: 

info@maranathakerkdenhaag.nl of tel./app 06 41 45 28 29. 

 

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 6 juni 2021, 2
e
 na Pinksteren 

voorganger: Mark van der Laan 

organist: Bert van Stam 

solozang: Roelfien Folkersma 

ouderling: Henk Teutscher 

diaken: Cécile de Munnik 

beeldopname: Hanna van Dam 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

 

AANVANGSMUZIEK 

Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

In memoriam Hugo Bakker (16 juni 1985 - 31 mei 2021) 
Hugo Bakker was organist in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel. 

Daarnaast was hij concertorganist, klavecinist, docent en muziekuitgever. In 

2014 ontving hij de Sweelinck-Müllerprijs voor zijn werk ter bevordering van 

de orgelcultuur in Nederland. Hij overleed maandag j.l. geheel onverwacht, 

35 jaar oud. Hugo begon op 22-jarige leeftijd zijn loopbaan in Den Haag als 

cantor-organist van de Vredeskapel (Malakkastraat, Archipel). 

Bert van Stam speelt dit werk van Bach na een oproep uit Antwerpen aan 

alle organisten in Nederland en België om vandaag ‘Erbarm dich mein’ te 

spelen, als eerbetoon aan hun collega. 

 

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 133 

‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen’ 

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 704: 1, 2 

‘Dankt, dankt nu allen God’ 

DIENST van de SCHRIFT  



 

DE SCHRIFT 

 

Voor het lezen uit de bijbel zeggen wij de ZEGEN van 

Aäron (uit Numeri 6
24-26

) in samenspraak. 
 

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: Rechters 12: 1-6 (NBV) 

De Efraïmieten brachten een leger op de been en staken de 

Jordaan over naar Safon. ‘Waarom bent u tegen de 

Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken?’ 

wilden ze van Jefta weten. ‘We zullen u met huis en al 

verbranden!’ 2Jefta antwoordde hun: ‘Toen mijn volk en ik in 

oorlog waren met de Ammonieten heb ik u opgeroepen, maar 

u bent me niet te hulp gekomen. 3Dus toen ik merkte dat er 

van uw kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar 

voor eigen leven zelf tegen de Ammonieten ten strijde 

getrokken, en de HEER heeft ze aan mij uitgeleverd. Waarom 

valt u mij nu dan aan?’ 4Daarop riep hij alle mannen van Gilead 

op, bond de strijd aan met de Efraïmieten en versloeg hen. De 

Efraïmieten hadden namelijk gezegd: ‘Jullie zijn niets anders 

dan een stel gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse, 

en dus evengoed bij Efraïm!’ 5 Daarna bezetten de Gileadieten 

de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de 

terugtocht te beletten. Wanneer een Efraïmiet die wilde 

vluchten vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze 

hem: ‘Kom jij uit Efraïm?’ Dat ontkende hij natuurlijk, 6 maar 

dan vroegen ze: ‘Zeg eens: “sjibbolet”.’ Als hij dan ‘sibbolet’ 

zei, en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en 

doodden ze hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al met al 

tweeënveertigduizend Efraïmieten. 

 

LIED 1010: 1, 3 

‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 3: 20-35 (NBV) 

20 Hij ging terug naar huis , en weer verzamelde zich een 

menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan 

eten. 21 Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze 

op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, 

want volgens hen had hij zijn verstand verloren. 

    22 Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen                                                             

    waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en:  

   ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen  

   uitdrijven.’ 23 Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak  

   hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf  

   uitdrijven? 24 Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is,  

   kan dat koninkrijk niet standhouden; 25 als een  

   gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die  

   gemeenschap niet kunnen standhouden. 26 En als  

   Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld  

   is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn  

   einde tegemoet. 27 Bovendien kan niemand het huis  

   van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te  

   roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden  

   heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28 Ik verzeker  

   u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook,  

   kunnen de mensen worden vergeven, 29 maar wie  

   lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle  

   eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig  

   aan een onuitwisbaar vergrijp.’ 30 Dit omdat ze gezegd  

   hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest  .’ 

31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers 

aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem 

te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32 Er zat een 

groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen 

hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken 

u.’ 33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn 

broers?’ 34 Hij keek de mensen aan die in een kring om 

hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn 

broers. 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is 

mijn broer en zuster en moeder.’ 

 

LIED 974: 1, 2 

‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven’ 

 

PREEK 

 

LIED 974: 3, 5 

‘Elkaar bidden wij  toe’ 
 

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 425 

‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 
 

WEGZENDING en ZEGEN  
 

SLOTMUZIEK  

Improvisatie 

 

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

 

De preek van vanochtend kunt u vanaf morgen nalezen op de 

website maranathakerkdenhaag.nl / erediensten / archief van 

preken. 

 

 

 


