
DE AGENDA 
 

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 noodhulp voor 

vluchtelingen in Griekenland. 

Toelichting. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie 

partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht 

hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en 

onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook 

investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor 

kinderen. 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het aanbrengen 

van dubbele beglazing in de kerkzaal. 

 

Weer begonnen: yoga op vrijdagavond, 19.45 uur. Info en 

aanmelding bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.) 

 

Zaterdag 26 juni, 14-16 uur. Kerk open voor bezoekers.  

 

Zondag 27 juni, 10.00 uur. Afscheid ds. Axel Wicke. Deze 

dienst wordt gehouden in de Bergkerk. 

In de Maranathakerk (gemeentezaal) zal deze dienst via een 

groot scherm te volgen zijn. Als u daarbij aanwezig wilt zijn, 

wilt u zich dan straks opgeven bij Marian van Duijvenvoorde? 

U kunt zich ook de komende week opgeven: 

info@maranathakerkdenhaag.nl. Of 06 41 45 28 29 (tel. of 

app. 

De dienst is uiteraard ook thuis te volgen via internet. Voor 

verbinding: ga naar maranathakerkdenhaag.nl. 

 

Zondag 4 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger Sity 

Smedinga. Organist: Bert van Stam. Bezoekers zijn weer 

welkom. Aanmelding:  info@maranathakerkdenhaag.nl of 

tel./app 06 41 45 28 29. 

 

Zondag 11 juli, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger ds. IJjo 

Akkerman. Organist: Bert van Stam. 

 

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. 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 20 juni 2021, vierde na Pinksteren 

 

voorganger: Jenne de Haan 

organist: Bert van Stam 

solozang: Lieuwe de Jong 

ouderling en diaken a.i.: Erika van Gemerden 

beeldopname: Hanna van Dam 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM  
 

AANVANGSMUZIEK  

Improvisatie over Psalm 84 

 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui 
 

Inleiding op het thema 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

PSALM 67: 1, 2 – solozang 

‘God zij ons gunstig en genadig’ 

 

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 

 

GLORIALIED 466 (Liedboek 1973) - solozang 

‘Als God, mijn God, maar voor mij is’ 
 

DE SCHRIFTEN 

 

Voor het lezen uit de bijbel zeggen wij de ZEGEN van 

Aäron (uit Numeri 6
24-26

) in samenspraak. 
 

v: De HEER zegene ons Hij behoede ons 

DIENST van de SCHRIFT 



a: 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  Ezechiël 2: 9-3: 3 (NBV) 

Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, 

daarin was een boekrol. 10 En Hij rolde ze voor mij open; zij was 

beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop 

waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer. 

3 : 1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; 

eet deze rol en ga heen, spreek tot het huis van Israël. 2 Toen 

opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 3 En Hij zeide 

tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich 

opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij 

was in mijn mond zoet als honing. 
 

LIED Psalm 119: 40, 49 - solozang 

‘Uw woord is als een lamp, een helder licht’ 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING  Johannes 4: 27-42  (NBV) 

27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze 

verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. 

Toch vroeg niemand: “Wat wilt u daarmee?” of “Waarom 

spreekt u met haar?” 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging 

terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 “Kom mee, 

er is iemand die alles van mij weet. Zou dit niet de messias zijn?” 

30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 

31 Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: “Rabbi, u moet iets 

eten.” 32 Maar hij zei: “Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.” 33 

Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?” zeiden ze tegen 

elkaar. 34 Maar Jezus zei: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem 

die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.  35 Jullie zeggen 

toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst?” Ik zeg jullie: 

Kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 

36 De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het 

eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest 

kunnen vieren. 37 Hier is het gezegde van toepassing: De een 

zaait, de ander maait. 38 Ik stuur jullie erop uit om een oogst 

binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat 

hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.” 

39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door 

het getuigenis van de vrouw: “Hij weet alles van me.” 40 Ze 

gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen 

bleef hij nog twee dagen. 41 Nog veel meer mensen kwamen tot 

geloof door wat hij zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: “Wij 

geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben 

hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de 

wereld is.” 

 

LIED 412: 1, 3 – solozang  

‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’ 

 

MEDITATIE 

Tekst: Ezechiël 3 : 1 NBV – Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat 

gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen, spreek tot het huis 

van Israël.  

Johannes 4 : 34 NBV – Maar Jezus zei: “Mijn voedsel is: de wil 

doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.” 

Thema: Eten wat de pot schaft! 
 

MUZIEK 

Improvisatie 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

diaken: …zo bidden wij: 

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 969 – solozang  

‘In Christus is noch west noch oost’ 

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

v: Raak mij, raak mij aan. Leg Uw hand op mij. Geef mij 

Uw zegen. Dan zal ik leven. 

Zegene en behoede ons de almachtige en barmhartige 

Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK 

Purpose – Rikard Nordraak (1842-1866) 

 

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 

 

 


