
jaar oktober is Kies! gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom in Den 

Haag Zuidwest, Vrederustlaan 96 (Shalomkerk). 

Kies! wil de keuzes van klanten bevorderen, in hun boodschappen en 

in de keuzes die ze maken in het leven. Klanten van Voedselbank 

Haaglanden die een winkelpas hebben ontvangen, kunnen in de 

voedselbankwinkel zelf hun boodschappen kiezen. Ze rekenen af met 

het winkelpasje. Voor en na het winkelen is er de gelegenheid om 

een kop koffie of thee te drinken. En er is tijd voor een gesprek, met 

aandacht voor te maken keuzes in het leven. Daarbij gaat het over 

wat kan en wat positief is, niet over wat niet kan. Er wordt naar de 

mogelijkheden gekeken om problemen rond armoede aan te pakken 

en een beter perspectief te krijgen.  

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

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

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor het werk van de 

kerkrentmeesters, met name het treffen van voorzieningen 

om het gebouw energiezuiniger te maken.  

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

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

 

DE AGENDA 
 

Woensdag 4 mei, 10-12 uur. Muzikale koffieochtend. 

Ernst Stolz brengt een gevarieerd programma op viool, piano 

en accordeon, met onder andere klezmermelodieën. Toegang 

en koffie zijn gratis. 
 

Muziek en wandeling. Op woensdag 4 mei, Dodenherdenking, 

is er ’s avonds (19 uur) een korte bijeenkomst in de 

Maranathakerk met muziek, een kort stiltemoment en een 

voordracht. De bezoekers krijgen een bloem met een kaartje, 

waarop ze enkele persoonlijke gedachten kunnen schrijven. 

Aansluitend wandelt de groep naar het Haagse 

herdenkingsmonument bij het Vredespaleis. Daar worden om 

acht uur twee minuten stilte in acht genomen en kunnen de 

bloemen worden neergelegd. 
 

Zondag 8 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Robert Jan Bakker. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 15 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

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

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie 

voor het gebouw van de Russische ambassade, Andries 

Bickerweg. Een grote Oekraïense vlag hangt er de hele dag.  
 

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. 
 

De preek van vanochtend staat vanaf morgen op de website.  
 

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 1 mei 2022, Misericordia Domini 
 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

Musica Poëtica: Jörn Boysen, klavecimbel 

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 33: 1, 2, 5 

‘Kom nu met zang en roer de snaren’ 
 

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 632 (staande) 

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’  
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jeremia 32: 36-44 (NBV21) 

Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, 

waarover jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest 

valt ze de koning van Babylonië in handen”: 37Ik zal de inwoners 

samenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze in mijn grote 

woede en toorn verdreven heb, Ik zal hen terugbrengen naar 

deze stad en hen er veilig laten wonen. 38Zij zullen mijn volk zijn 

en Ik zal hun God zijn. 39Ik zal hen één van hart en één van zin 

maken, zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen hebben en het hun 

en hun nageslacht goed zal gaan. 40Ik zal een eeuwig verbond 

DIENST van de SCHRIFT 



met hen sluiten, Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen 

altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij vervullen, zodat zij 

zich nooit meer van Mij zullen afkeren. 41Ik zal er weer vreugde 

in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land 

planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen. 

42Dit zegt de HEER: Zoals Ik over dit volk al dit grote onheil heb 

gebracht, zo zal Ik het al het goede brengen dat Ik hun beloof. 

43Jullie zeggen dat dit land een woestenij is, zonder mens of 

dier, en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is, maar er 

zullen weer akkers worden gekocht. 44Men zal ervoor betalen 

en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en 

verzegelen, in het gebied van Benjamin, in het gebied rond 

Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het 

heuvelland en de Negev. Want Ik zal hun lot ten goede keren – 

spreekt de HEER.’ 
 

LIED 826  

‘O Christus, woord der eeuwigheid’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 

Lucas 24: 36-48 (Naardense Bijbel) 

 

36 Maar terwijl zij over deze dingen spreken, 

komt hijzelf in hun midden staan. 
 

37 Maar geschrokken en zeer bevreesd geworden 

hebben ze gedacht een geest te aanschouwen. 
 

38 Hij zegt tot hen: 

waarom zijt ge zo verward, 

en waardoor klimmen overwegingen op 

in uw hart? 

 

39 ziet aan mijn handen en mijn voeten 

dat ík het zelf ben; 

betast me en ziet, 

omdat een geest 

geen vlees en beenderen heeft, 

en zoals ge aanschouwt heb ik die wel! 

 

40 Terwijl hij dat zegt 

toont hij hun de handen en de voeten. 
 

41 Maar als zij vanwege de vreugde 

het nog niet geloven en verwonderd zijn, 

zegt hij tot hen: hebt ge hier iets te eten? 

 

42 Maar zij geven hem 

een moot gebakken vis. 
 

43 Hij neemt die aan 

en eet hem voor hun aanschijn op. 
 

44 Maar dan zegt hij tot hen: 

dit zijn mijn uitspraken die ik tot u zei 

toen ik nog met u samen was: 

‘alles wat over mij geschreven staat 

in de Wet van Mozes en in de profeten 

en de psalmen, moet worden vervuld!’ 
 

45 Dán opent hij hun verstand 

om de Schriften te begrijpen. 
 

46 En hij zegt tot hen: 

zó staat geschreven, 

dat de Gezalfde moet lijden 

en ten derden dage opstaan uit de doden, 
 

47 en in zijn naam 

moet omkeer gepredikt worden 

tot vergeving van zonden, 

aan alle volkeren; 

beginnend bij Jeruzalem 

 

48 zijt gíj hiervan getuigen; 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 559 

‘Gij die ver voor ons uit’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Improvisatie en Allemande uit Klavecimbelsuite in G, 

Jörn Boysen 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 425 (staande) 

‘Vervuld van uw zegen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK 

Improvisatie 

 

UITGANGSCOLLECTE 

 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 

 

Collecte 1 (tijdens de dienst) is bestemd voor de diaconie, ten 

behoeve van de ´Kies! Voedselbankwinkel´ in Den Haag-Zuid-

west. 

Toelichting. Het betreft een initiatief van Voedselbank Haaglanden en 

Stek, de uitvoeringsorganisatie van de Haagse Diaconie. Sinds vorig  


