
DE AGENDA 
 

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

Woensdag 9 maart, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal. 

Toegang vrij. 
 

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. 

 

Zondag 20 maart, 10.30 uur. Derde zondag in de 

veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger Mark van der Laan. 

Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 27 maart, 10.30 uur. Vierde zondag in de 

veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger ds. Leo de Leeuw. 

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 

 

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 6 maart 2022, Invocabit, 

eerste van de veertigdagentijd 
 

voorganger: ds. Bert Kuipers 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken a.i: Henk Teutscher 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

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 91: 1, 5, 6 

‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ 
 

SMEEKGEBED Lied 300 a 

‘Heer Jezus, koning en gezalfde Gods’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 1 Samuel 9, 26-10, 7 (NBV21) 

26De volgende morgen, bij het krieken van de dag, riep Samuel 

naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u uitgeleide doen.’ Samen 

met Samuel ging Saul naar buiten. 27Toen ze vanaf de stad naar 

beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat 

hij vast vooruitgaat.’ Toen de knecht hun een eind vooruit was, 

zei Samuel: ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat 

God met u voorheeft.’ 

 

101Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en 

zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat Hem 

toebehoort.’ 2Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons afscheid 

verdergaat, zult u in Selsach op de grens met Benjamin bij het 

graf van Rachel twee mannen aantreffen. Zij zullen u vertellen 

dat de ezelinnen waarnaar u op zoek was terecht zijn, en dat uw 

vader zich daarover geen zorgen meer maakt, maar dat hij 

ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen om u te 

vinden. 3Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de 

Tabor-eik, zult u daar drie mannen tegenkomen die op weg zijn 

om God in Betel te vereren. De eerste heeft drie geitenbokjes bij 

zich, de tweede drie broden en de derde een zak wijn. 4Ze zullen 

u vragen hoe het met u gaat en u twee broden geven, die u 

DIENST van de SCHRIFT 



moet aannemen. 5Als u ten slotte in Gibea-Elohim komt, zult u 

in de buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een stoet 

profeten tegenkomen die in vervoering van de offerhoogte 

afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, 

tamboerijnen, fluiten en lieren. 6Dan zult u worden gegrepen 

door de geest van de HEER en ook in vervoering raken, en u zult 

een ander mens worden. 7Tijdens de gebeurtenissen die ik 

zojuist heb voorspeld kunt u doen wat uw hart u ingeeft, want 

God staat u bij. 
 

LIED 840  

‘Lieve Heer, Gij zegt ’kom’ en ik kom’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 11: 55, 12-11 

55Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en veel mensen uit 

de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te 

reinigen.  

 

12 1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar 

Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield 

men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus 

was een van de mensen die met Hem aanlagen. 3Maria nam een 

kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de 

voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van 

de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de 

leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is 

die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan 

de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet omdat hij zich om de 

armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en 

stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van 

mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik 

niet.’ 

9Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar 

Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, 

die Hij uit de dood had opgewekt. 10De hogepriesters 

beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 

11omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus 

gingen en in Hem geloofden. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 974 

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

Voorspel van Aarnoud de Groen (1971), organist van de 

Bethlehemkerk in Den Haag. 

 

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 536 (staande) 

‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Begrafenismars voor de 27e verjaardag van Sjevtsjenko’s 

dood – Mykola Lysenko (1842-1912). 
Toelichting. Lysenko was een Oekraïens componist die veel heeft 

betekend voor de ontwikkeling van een eigen Oekraïense cultuur. 

Taras Sjevtsjenko was een schrijver en kunstenaar, die met zijn 

literatuur in het Oekraïens een belangrijke bijdrage leverde aan de 

emancipatie van die taal. 

Deze uitvoering wordt opgedragen aan alle slachtoffers van de 

Russische inval. 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes 

 

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

Bestemming collectes 

1. Ten behoeve van Kerk in Actie, de uitzending van 

Jeannet Bierman naar Colombia. 

Toelichting. Kerk in Actie zendt Jeannet Bierman, voormalig pastor 

van buurt- en kerkhuis De Paardenberg (Transvaal), uit naar de 

Universitaria Bautista in Cali, Colombia. Zij gaat er werken als docent 

praktische theologie. Deze hogeschool is voor studenten een 

belangrijke plek; ze werken er aan vrede en zoeken naar perspectief 

voor de Colombiaanse kerk en de samenleving. Naast lesgeven helpt 

ze onder andere ook met het opzetten van werkgroepen, o.a. voor 

vrouwen om zich weerbaar te maken. 

Behalve door Kerk in Actie wordt Jeannet Bierman uitgezonden door 

de Lukaskerk in Den Haag en de protestantse kerk in Schoonebeek. 

Zondag 17 april wordt haar uitzending gezegend in de Grote Kerk.  

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

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

 

2. Voor hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

Deelnemen: maak een gift over naar Giro 555, de samenwerkende 

hulporganisaties. 


