
AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN  

ALLEN (in kerk en thuis): AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Intermezzo: Perpetual Dance, uit Sonate no. 1 'Nicaea' 

(LB 985) - Bert van Stam 

 

DE AGENDA 
 

Er is weer koffie! Volg na de dienst de aanwijzingen van de 

medewerkers. De koffie en thee worden geserveerd in de 

gemeentezaal, de tuinzaal en de Voorhof. 
 

De preek van vanochtend kunt u vanaf morgen nalezen op de 

website maranathakerkdenhaag.nl / Erediensten 
 

Bij deze Orde van Dienst vindt u twee bijlagen. 

1. Verzelfstandiging Maranathakerk en Bergkerk. Tekst van 

voorgenomen besluit wijkkerkenraad Den Haag-West. 

2. Afscheid ds. Axel Wicke in weekeinde van 26 en 27 juni. 

 

Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd 

voor TWEE COLLECTES. 

U kunt desgewenst een gift overmaken per bankoverschrijving. 

Zie de rekeningnummers hieronder. 
 

1. Voor de Diaconie, ten behoeve van het Straatpastoraat in 

Den Haag. 
Toelichting. Het Straatpastoraat Den Haag zet zich in voor mensen die op straat 

leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en 

thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal 

kwetsbaren. Continuïteit en trouw zijn wezenlijk voor het werk, vandaar dat we 

een beroep doen op uw financiële steun. 

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het aanbrengen 

van dubbele beglazing in de kerkzaal. 

 

Zaterdag 19 juni, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers.  

 

Zondag 20 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger Jenne de 

Haan, kerkelijk werker te Delft. Organist: Bert van Stam. 

Bezoekers zijn welkom. Aanmelding: 

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 of met de voorgangers. Algemeen mailadres: 

info@maranathakerkdenhaag.nl 

 

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal. 

 

Weer begonnen: yoga op vrijdagavond, 19.45 uur. Informatie 

en aanmelding bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19.00 

uur).  

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 13 juni 2021, derde na Pinksteren 

 

voorganger: ds. Martine Nijveld 

organist: Bert van Stam 

solozang: Lwowani Dixon-Fyle 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken a.i.: Pieter van den Broek 

kindernevendienst: Cécile de Munnik  

beeldopname: Pim de Jong 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM  
 

AANVANGSMUZIEK  

Wie herrlich gibst du, Herr, dich zu erkennen (Psalm 8) - 

Zsolt Gárdonyi (1946) 

 

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 92: 1, 2 

‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’ 

 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

   voorganger:  ..........  daarom roepen 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 

 

LOFLIED 985: 1, 3 

‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’ 
 

DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING op de lezingen 

DIENST van de SCHRIFT 



LEZING UIT DE PSALMEN  Psalm 92 

(Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 

 

1 Een psalm, een lied voor de sabbat. 

2 Het is goed de HEER te loven, 

uw naam te bezingen, Allerhoogste, 

3 in de morgen te getuigen van uw liefde 

en in de nacht van uw trouw, 

4 bij de klank van de tiensnarige harp 

en bij het ruisend spel op de lier. 

5 U verheugt mij, HEER, met uw daden, 

ik juich om wat uw hand verricht. 

6 Hoe groot zijn uw daden, HEER, 

hoe peilloos diep uw gedachten. 

7 Het dringt tot de dommen niet door 

en dwazen kunnen het niet vatten: 

8 dat de wettelozen als onkruid gedijen 

en de onrechtvaardigen bloeien 

alleen om te worden verdelgd, voor altijd. 

9 U, HEER, bent eeuwig verheven, 

10 maar uw vijanden, HEER, 

uw vijanden gaan te gronde 

en wie onrecht doen, worden verstrooid. 

11 U geeft mij de kracht van een wilde stier, 

met pure olie ben ik overgoten. 

12 Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, 

mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. 

13 De rechtvaardigen groeien op als een palm, 

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 

14 Ze staan geplant in het huis van de HEER, 

in de voorhoven van onze God groeien zij op. 

15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 

en blijven krachtig en fris. 

16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, 

mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 

LIED 181 

‘Een heel klein zaadje’ 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE  Markus 4: 26-34 

(Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 

 

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een 

mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat 

weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht 

voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de 

aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 

sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 30 En hij zei: 

‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en 

door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als 

een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden 

op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het 

zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en 

krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn 

schaduw kunnen nestelen.’ 33 Met zulke en andere 

gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover 

ze die konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen 

tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, 

verklaarde hij hun alles. 

 

LIED 339d 

Alleluia, alleluia. 

Uw woord, vaste grond voor de voeten; 

een vergezicht, een weg te gaan. 

Alleluia. 
 

PREEK 

 

LIED   Als een boom aan levend water’ 
(tekst: Sytze de Vries; licht aangepast MN; 

melodie: Willem Vogel = melodie lied 501; 

uit: Sytze de Vries, ‘Op vleugels’) 

 

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 747: 1, 4 

‘Eens komt de grote zomer’ 


