
DE AGENDA 
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal en 

andere ruimten. De kerk volgt de actuele coronaregels. 
 

Woensdag 16 februari, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal. 
 

Zondag 20 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Folly Hemrica. Organist: Bert van Stam.  
 

Zondag 27 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Casper van Dongen. Organist: Bert van Stam. 
 

De maandelijkse muzikale koffieochtenden beginnen weer in 

maart. Op woensdag 2 maart treedt het Viva Ensemble op, 

met het programma ‘Met het oog op het voorjaar’. 

Uitvoerenden: Marije Beckers, cello, Marjon van Es, zang, 

André Nolden, zang, Jaap de Wit, piano. Muziek van Purcell, 

Schuibert, Mendelssohn, Bernstein. Toegang vrij. 
 

Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur. Info 

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

 

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

 

Preken gehouden in de Maranathakerk zijn na te lezen op de 

website. Ga naar maranathakerkdenhaag.nl / erediensten 

 

Actie: Den Haag geeft warmte. De energieprijzen stijgen en 

het dagelijks leven wordt duurder. Vooral mensen met een 

laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Het kabinet 

heeft een compensatieregeling afgekondigd, waardoor ieder 

huishouden gemiddeld € 400, krijgt via een verlaging van de 

energiebelasting. Veel mensen hebben deze meevaller niet 

nodig, maar voor anderen zal het onvoldoende zijn om rond te 

komen. 

Met deze actie willen we een beroep doen op de onderlinge 

solidariteit van mensen in onze stad. Doel is om op deze 

manier die mensen een stevige steun te bieden, die deze 

steun ook het meest nodig hebben. Dus: geef ook warmte en 

doneer (een deel van) je compensatie. 

Informatie over deze actie: ww.stekdenhaag.nl/nieuws 

 

Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is 

beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05. 

E-mail: hartzhemrica@hetnet.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, 

o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma); 
 

 

 

 

 
Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 13 februari 2022, Septuagesima 

 

voorganger: ds. Mirjam Elbers 

organist: Lieuwe de Jong 

Musica Poëtica: Jörn Boysen, María Sánchez 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Hanne Glerum 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 
 

AANVANGSMUZIEK 

Grave voor cello en klavecimbel in c klein, Jörn Boysen 

 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED Psalm 40: 1, 3 

‘Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus onferm 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 749: 1, 3 (staande) 

‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 52: 1-10 (NBG 1951) 

Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u 

met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want 

geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen. 

2Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; 

DIENST van de SCHRIFT 



maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter 

Sions. 3Want zo zegt de Here: Om niet zijt gij verkocht, 

zonder geld zult gij worden gelost. 4Want zo zegt de Here 

Here: Eertijds trok mijn volk naar Egypte om daar als 

vreemdeling te vertoeven, en Assur heeft het zonder 

reden onderdrukt. 5Thans echter, wat vind Ik hier? luidt 

het woord des Heren. Want om niet is mijn volk 

weggevoerd, zijn overheersers maken getier, luidt het 

woord des Heren, en voortdurend, de gehele dag, wordt 

mijn naam gelasterd. 6Daarom zal mijn volk te dien dage 

mijn naam kennen, dat Ik het ben, die spreek: Zie, hier ben 

Ik. 

7Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de 

vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap 

brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is 

Koning. 8Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen 

tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de Here naar 

Sion wederkeert. 9Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, 

puinhopen van Jeruzalem, want de Here heeft zijn volk 

getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10De Here heeft zijn 

heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle 

einden der aarde zullen zien het heil van onze God. 

 

LIED 756 

‘Laat komen, Heer, uw rijk’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 

Johannes 3 : 22 -30 (werkvertaling) 

 

22 Na die dingen kwam Jezus met zijn leerlingen 

in het land Judea 

en hij vertoefde daar met hen en hij begon te dopen. 

23 Maar ook Johannes bleef dopen 

in Enon nabij Salim 

omdat daar veel water was, 

en ze [de mensen] traden aan en werden gedoopt 

24 Johannes was immers nog niet in de gevangenis 

gegooid. 

25 Er geschiedde dan een meningsverschil 

 vanuit de leerlingen van Johannes 

 met een Judeeër 

over de reiniging. 

26 En zij kwamen bij Johannes en ze zeiden tot hem: 

rabbi, die met u was aan de overkant van de Jordaan 

van wie gij getuigd hebt 

zie! Hij doopt 

en allen komen tot Hem! 

27 En Johannes antwoordde en zei: 

een mens kan niets aannemen 

tenzij het hem gegeven wordt uit de hemel. 

28 Gij zelf zijt mijn getuigen 

dat ik gezegd heb: 

‘Ik ben de Christus niet’ 

 maar een afgezant ben ik, voor Hem uit. 

29 Wie de bruid heeft is de bruidegom 

en de vriend van de bruidegom 

die bij hem staat en naar hem hoort 

verblijdt zich met blijdschap over de stem van de 

bruidegom. 

Deze blijdschap van mij is nu vervuld. 

30 Hij moet toenemen, ik moet minder worden. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK 

Carl Heinrich Graun (1704-1759):  

Largo – Poco allegro – Allegretto  
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED Lied 675 (staande) 

‘Geest van hierboven’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Voluntary in Bes (praeludium en fuga), 

Maurice Green (1695-1755) 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes 

U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.) 
 

Bestemming collectes 

1. Ten behoeve van Kerk in Actie, voor een project in Nepal. 
Toelichting. Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel 

jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 

arbeidsomstandig erbarmelijk en de lonen laag. Door de 

coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten 

terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren 

werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig 

bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een 

landbouwtraining of vakopleiding.  

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Nepal’. 
 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

energierekening van het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00  

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energie’. 


