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DE AGENDA 
 

Diensten  in de stille week 

Maandag 11, dinsdag 12, woensdag 13, dagelijkse vespers, 

19.30-20 uur. 

Donderdag 14 april (Witte Donderdag), dienst met kinderen, 

19.30 u, ds. IJjo Akkerman. 

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag), 19.30 uur, ds. IJjo Akkerman. 
 

Zondag 17 april, Pasen 

06.00 uur Paaswake, voorganger ds. IJjo Akkerman. 

10.30 uur Hoofddienst, voorganger ds. Ad Alblas. 

Zondag 24 april, Beloken Pasen 

10.30 uur kerkdienst, voorganger Mark van der Laan 

 

Zondagochtend 17 april 08 uur, gezellig paasontbijt in de 

gemeentezaal. Intekenlijst hangt in de hal. Of bel Marian van 

Duijvenvoorde: 41 45 28 29. 
 

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); 
 

Wake voor Russische ambassade. Iedere dag is er een 

doorlopende, stille demonstratie voor het gebouw van de 

Russische ambassade, Andries Bickerweg. Een grote Oekraïense 

vlag hangt er de hele dag. Mensen uit Haagse kerken verzamelen 

zich er tijdens de lunchpauze, tussen 12.30 en 13 uur. 

Op Stille Zaterdag, 16 april, is er ’s avonds een wake met 

vijfhonderd kaarsen ter gedachtenis aan alle slachtoffers van de 

oorlog in Oekraïne, van 20.30 tot 23 uur. 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 10 april 2022, Palmzondag 

 

voorganger: ds. Ad Alblas 

organist: Bert van Stam 

ouderling a.i. en diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Lizette de Koning 

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 72: 1, 4, 6 

‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 

SMEEKGEBED 

ingeleid door voorganger 

Gebed loopt uit op: 

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 in de veeertigdagentijd 1012 

‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 
 

DE SCHRIFT  

 

Het EIGENE van deze zondag 

gevolgd door de ZEGEN van Aäron  
 

Moment met de KINDEREN  

Het projectlied wordt gezongen (zie achterzijde) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Zacharia 9: 9-10 (NBV21) 

Juich, vrouwe Sion, 

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 

Je koning is in aantocht, 

bekleed met gerechtigheid en zege. 

Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 

op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 

DIENST van de SCHRIFT 



en de paarden uit Jeruzalem; 

de oorlogsboog wordt gebroken. 

Hij zal vrede stichten tussen de volken. 

Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 

van de Rivier tot aan de einden der aarde. 
 

LIED 438: 1, 2, 4 

‘God lof! Nu is gekomen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 19: 28-42 (NBV21) 

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem. 

29Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde 

Hij twee van de leerlingen vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar 

het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen 

vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en 

breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie 

het los?”, moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 

32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, 

precies zoals Jezus had gezegd. 

33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: 

‘Waarom maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer 

heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze 

wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 

36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op 

de weg uit. 

37Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de 

hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te 

prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: 

‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! 

Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39Enkele 

farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 

leerlingen.’ 40Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden 

zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 

41Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen 

om de stad. 42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten 

wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook 

nu. 
 

LOFZANG  
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK  

Improvisatie 

 

LIED 550 

‘Verheug u, gij dochter van Sion’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

v:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 552 (staande) 

‘Dit is een dag van zingen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Shchedryk – Mykola Leontovych (1877-1921) 
'Shchedryk' is een populair Oekraïens volkslied dat gaat over de 

komst van de lente en nieuw leven. Later is het met een andere tekst 

omgevormd tot het kerstlied 'Carol of the Bells' en wereldwijd 

populair geworden. 

 

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. Palmpasencollecte Protestantse Kerk, ten behoeve van de  

Jeugdwerkorganisatie. 

Toelichting. Elk jaar doen enkele duizenden jongeren in de week voor 

Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 

de jeugdwerkorganisatie, leren ze de karakters uit het paasverhaal 

kennen. Met opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas 

en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden 

maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren het spel als 

ontdekkend en verrijkend. Meer lezen: 

protestantsekerk.nl/40dagentijd. 

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

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

 

De rode bus bij de uitgang is bestemd 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. Hoewel uit 

onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter 

wereld behoren, geldt dit geluk helaas niet voor alle kinderen in ons 

land. Meer informatie: hetvergetenkind.nl 

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

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

 

 

 

Bij de voorganger van vanochtend 
Ad Alblas was dertig jaar predikant van de Hooglandse kerk in 
Leiden. Deze kerk is de thuisbasis van de pluriforme Leidse 

Binnenstadsgemeente, met hart voor liturgie. Hij bracht de 
Evensongs naar Leiden en gaf vorm aan de serie 

Cantatediensten in de Pieterskerk en Hooglandse Kerk. Als 
voorzitter van de Leidse Raad van Kerken kwam onder zijn 

leiding het Levensbeschouwelijk Platform Leiden tot stand, 
waardoor goede contacten met de moslimgemeenschap zijn 

ontstaan. Voor de Gemeente Leiden nam hij het sociale initiatief 
‘Leiden Compassiestad’ ter hand. 


