
DE AGENDA 
 

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

andere ruimten. De kerk volgt de actuele coronaregels. 
 

De maandelijkse muzikale koffieochtenden beginnen weer. 

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, Schubert, 

Mendelssohn, Bernstein. Van 10-12 uur, toegang vrij. 

 

Zondag 6 maart, 10.30 uur. Eerste zondag in de 

veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger 

ds. Bert Kuipers. Organist: Bert van Stam.  
 

Vespers. In de veertigdagentijd zijn er zoals altijd de vespers, 

steeds op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Op 9, 16, 

23 en 30 maart en 6 april. Een half uurtje om samen tot rust 

te komen, een tekst te lezen, een paar liederen te zingen, naar 

muziek te luisteren, stil te zijn. Om toe te leven naar het 

Paasfeest. Bent u er nog nooit bij geweest? Goed om het eens 

mee te maken! 

 

Zondag 13 maart, 10.30 uur. Tweede zondag in de 

veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger 

ds. Rob van Essen. Organist: Bert van Stam. 
 

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

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

E-mail: hartzhemrica@hetnet.nl. 
 

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 

 

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 27 februari 2022, Quinquagesima 

 

voorganger: ds. Casper van Dongen 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken: Cécile de Munnik 

koster a.i.: Henk Teutscher 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

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  
 

LIED 215: 1-4 

‘Ontwaak o mens de dag breekt aan’ 
 

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 Psalm 92: 1-3 (staande) 

‘Waarlijk dit is rechtvaardig, dat men de Here prijst’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jeremia 7: 1-10 (NBV) 

De HEER richtte zich tot Jeremia: Ga in de tempelpoort staan en 

verkondig deze boodschap: ‘Luister naar de woorden van de 

HEER, Judeeërs; lúister: jullie die door deze poorten naar binnen 

gaan om de HEER te vereren. Dit zegt de HEER van de hemelse 

machten, de God van Israël:  

“Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 

Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: Dit is de tempel van de 

HEER, de tempel van de HEER!... Als jullie je leven werkelijk 

beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 

DIENST van de SCHRIFT 



vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit 

land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere 

goden aanlopen -jullie onheil tegemoet-, dán mogen jullie hier 

blijven wonen, in dit land dat Ik jullie voorouders gegeven heb. 

Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. Maar jullie 

vertrouwen op die bedrieglijke leus -dit is de tempel van de 

HEER, dit is de tempel van de HEER!- en dat zal je niet baten. 

Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden 

wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie 

eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die 

gruweldaden plegen, voor Mij te verschijnen in deze tempel, het 

huis waaraan mijn Naam verbonden is, met de gedachte: Ons 

kan niets gebeuren!”’ 
 

SCHRIFTLIED 905: 1-3 

‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 6: 39-49 (NBV) 

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de 

andere blinden leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Een 

leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich 

alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn 

leermeester…. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je 

broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 

Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog 

verwijderen”, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? 

Huichelaar,  verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul 

je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van de ander te 

verwijderen…. Een goede boom brengt geen slechte vruchten 

voort, evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 

Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk 

je geen vijgen, en van doornstruiken geen druiven. Een goed 

mens brengt uit de schatkamer van zijn hart het goede voort; 

want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over….  

Waarom roepen jullie ‘Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie 

niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie diegene lijkt die bij 

mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt 

op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en 

het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming 

kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in 

omdat het degelijk was gebouwd. Wie wel naar mijn woorden 

luistert, maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis 

bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het 

water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef…’. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

Waarin, uit I Korintiërs 15:50-58, de oecumenische Epistellezing van 

vandaag, vers 51: ‘Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet 

allemaal eerst sterven -tóch zullen wij allemaal veranderd worden…’. 

 

LIED 536: 1-4 

‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…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 richting veertigdagentijd 534 (staande) 

‘Hij die de blinden weer deed zien’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Benedictus uit 'The Armed Man: A Mass for Peace', 

Karl Jenkins (1944) 
’The Armed Man: A Mass for Peace’ is een grote mis voor solisten, 

koor en orkest. Jenkins schreef het stuk in 1999 en droeg het op aan 

de slachtoffers van de oorlog in Kosovo. Vandaag speelt Bert een 

orgelversie van het 12e deel, 'Benedictus', als eerbetoon aan alle 

slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. 
 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes 

(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.) 
 

Bestemming collectes 

1. Ten behoeve van de Haagse Diaconie, voor het 

buurt-en-kerkhuis Bethel. 
Toelichting: In Bethel (Thomas Schwenckestraat) helpen we mensen 

verder te kijken dan hun eigen belang en behoeften en stimuleren we 

dat ze betrokken raken bij mensen met wie ze verschillen in 

opleidingsniveau, culturele of godsdienstige achtergrond, leeftijd, 

gezondheid of mate van geluk in het leven. In plaats van 

gescheidenheid beleven buurtgenoten zo verbondenheid. Je wereld 

en je hart worden groter. In Bethel zijn er laagdrempelige 

ontmoetingsactiviteiten als buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, 

kids-time middagen, activiteiten rond films, boeken, een gedeeld 

probleem. Er wordt praktische hulp geboden bij het gebruik van 

moderne communicatiemiddelen of persoonlijke hulp bij het vinden 

van wegen voor een financieel of juridisch probleem. 

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

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

 

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van 

energiebesparende maatregelen in het gebouw. 

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

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

 

 


