
Projectlied kinderen voor de veertigdagentijd 

 
 

 

DE AGENDA 

 

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

Woensdag 30 maart, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal.  
 

Vespers. In de veertigdagentijd zijn er vespers, steeds op 

woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Een half uur om tot 

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

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

 

Elke zaterdag tot Pasen, 14-16 uur, is de kerk geopend voor 

bezoekers. 

 

Zondag 3 april, 10.30 uur. Vijfde zondag in de 

veertigdagentijd. Kerkdienst, voorganger ds. Erika van 

Gemerden. Organist: Bert van Stam. 
 

Woensdag 6 april, 10-12 uur. Concert: koffie met muziek. 

Angela Duncan (fluit) en Loes van Hemert (vleugel) brengen 

een gevarieerd licht-klassiek programma. 
 

Zondag 10 april, Palmzondag, 10.30 uur. Kerkdienst, 

voorganger ds. Ad Alblas. Organist: Bert van Stam. 

 

Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur. Info 

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

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

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

E-mail: artzhemrica@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 27 maart 2022, Laetare 

vierde zondag in de veertigdagentijd 

 

voorganger: ds. Leo de Leeuw 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Lonneke Glerum 

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 Psalm 122: 1, 2 

‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 
 

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 
 

LIED Psalm 122: 3 

‘Bid heil toe aan dit Vredesoord’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN  

Projectlied: zie achterzijde 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING I Korinthiërs 1: 21-31 (NBV) 

Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem 

niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die 

geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 

22De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken 

wijsheid, 23maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor 

Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24Maar voor 

wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods 

kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God is wijzer dan 

DIENST van de SCHRIFT 



mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 

26Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u 

waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet 

veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst 

waren. 

27Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God 

uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de 

wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te 

beschamen; 28wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en 

wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél 

iets is teniet te doen. 

29Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 

30Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze 

wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en 

heilig en door hem worden wij verlost, 31opdat het zal zijn zoals 

geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich 

op de Heer beroemen.’ 
 

LIED 556: 1, 2, 3, 5 

‘Alles wat over ons geschreven is’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 18: 31-43 (NBV) 

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg 

naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal 

men de Mensenzoon laten ondergaan. 32Want hij zal worden 

uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld 

en bespuwd. 33En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, 

maar op de derde dag zal hij opstaan.’ 

34De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ 

woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet 

bevatten wat hij had gezegd. 

35Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een 

blinde te bedelen. 36Toen de blinde een menigte voorbij hoorde 

komen, vroeg hij wat er gaande was. 37Ze zeiden tegen hem: 

‘Jezus uit Nazaret komt voorbij.’ 38Daarop riep de blinde: ‘Jezus, 

Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 39Degenen die 

voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar 

hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden 

met mij!’ 

40Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest 

brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem: 41‘Wat wilt 

u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik 

weer kan zien.’ 42Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ 

43Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij 

God loofde. Alle mensen die getuige waren geweest van dit 

voorval brachten hulde aan God. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG en VERKONDIGING 

 

 

MUZIEK 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden – Liselotte Kunkel (1975) 

 

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 534 (staande) 

‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Improvisatie 

 

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes 

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

1. Voor hulp aan inwoners van en vluchtelingen uit Oekraïne. 

Toelichting. De opbrengsten van collectes in de veertigdagentijd 

bestemd voor Oekraïne worden verdubbeld door de Protestantse 

Diaconie Den Haag. De opbrengst wordt afgedragen aan Kerk in Actie 

en komt terecht bij een partner van Giro 555, de samenwerkende 

hulporganisaties. Meer informatie: diaconiedenhaag.nl. 

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

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

 

2. Voor de vastenactie van de Maranathakerk, ten behoeve 

van ´Het vergeten kind’. 

Toelichting. De Vastenactie in de veertigdagentijd komt dit jaar ten 

goede aan de landelijke organisatie ´Het vergeten kind´. Dit 

actieplatform richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren die 

opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. Zo zijn er ruim 

100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige 

problematiek en er zijn ruim 55.000 kinderen waarbij het zo mis gaat 

dat ze niet meer thuis kunnen wonen. 

Hoewel uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen tot de 

gelukkigste ter wereld behoren, geldt dit geluk helaas niet voor alle 

kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg 

fout. Meer informatie: hetvergetenkind.nl 

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

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

 


