
UITGANGSCOLLECTE 

 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 

 

1. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de 

wijkdiaconie van de Maranathakerk, met name voor de 

wekelijkse bloemengroet. 

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

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

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de pioniersplekken van 

de Protestantse Kerk.  

Toelichting. De pioniersplekken van de PKN willen aansluiting zoeken 

bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op 

een manier die bij hen past. De PKN ondersteunt het werk van deze 

nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 

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

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

 

DE AGENDA 
 

Vanmiddag, 17-18 uur. Voorjaarsoncert. Het Haags 

barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen 

brengt een concert van luchtige muziek. Het speelt twee 

orgelconcerten, van Händel en van Haydn. Solist is Bert van 

Stam. Verder een vioolsonate van Bach. Solist is Giorgos 

Samoilis, viool. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 
 

Zondag 29 mei, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Wilna Steenbergen. Organist: Bert van Stam. 
 

Woensdag 1 juni, 10-12 uur, koffieconcert. 

Sopraan Helmi Verhoeven brengt een lichtvoetig, vrolijk  

Brahmsprogramma. Op de vleugel wordt ze begeleid door 

Roel van der Wal. Koffie en muziek zijn gratis. 
 

Zondag 5 juni, Pinksteren, 10.30 uur. Dienst van Schrift en 

Tafel, voorganger ds. Bert Kuipers. Organist: Lieuwe de Jong. 
 

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. 
 

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); 
 

Bij de voorganger van vanochtend 
Theo van Willigenburg is na zijn studies theologie en filosofie 
(en promotie in de wijsbegeerte) altijd blijven werken op de 
universiteit, momenteel bij de faculteit Religie en Theologie van 
de Vrije Universiteit. Hij publiceert momenteel over het debat 
tussen ‘restoratieve’ en ‘retributieve’ rechtvaardigheid en 
bekritiseert het ‘verzoening door voldoening’-model in de 
theologie. Hij is actief in de Lutherse kerk, onder meer als 
gastvoorganger en als cantor. Hij woont in Utrecht. 
 

 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 22 mei 2022, Rogate 

 

voorganger: dr. Theo van Willigenburg 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter; voorbeden: Govert Lakerveld 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

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 67 

‘God zij ons gunstig en genadig’ 
 

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 305 (staande) 

‘Alle eer en alle glorie’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

INLEIDING voor de kinderen en voor hen die eens kind waren 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Joël 2, 21-27 (Naardense Bijbel) 

21 Vrees niet, -rode- grond;  

 juich en verheug je,  

 want de ENE zal grote dingen doen!  

22 Vreest niet, dieren op het veld,  

 want de oases in de woestijn  

  zullen weer groen worden,-  

 ja het geboomte zal zijn vrucht dragen,  

 vijgenboom en wijnstok  

  zullen hun vermogen geven!  

23 Kinderen van Sion,  

 juicht, en verheugt u in de ENE, uw God  

 want geven zal hij u  

  een leraar ter gerechtigheid,-  

DIENST van de SCHRIFT 



 en doen neerdalen zal hij voor u  

 een stortbui van herfstregen en lenteregen,  

  als in het eerst.  

24 Vullen zullen zich de dorsvloeren met koren,-  

 overlopen zullen de perskuipen  

  van most en olie.  

25 Vergoeden zal ik u de jaren  

 die de sprinkhaan opat,  

 de langpoot, de plunderaar en de knaagbek,-  

 mijn grote krijgsmacht  

 die ik bij u uitzond.  

26 Eten en eten zult ge en verzadigd worden,  

 en loven zult ge  

 de naam van de ENE, uw God,  

 die wonderbaar met u gedaan heeft;  

 mijn gemeente, ze zullen voor eeuwig  

  niet meer beschaamd worden.  

27 Weten zult ge  

 dat ik in Israëls midden ben,  

 en dat ik, de ENE, uw God ben  

  en niemand meer;  

 mijn gemeente, ze zullen voor eeuwig  

  niet meer beschaamd worden!  
 

SCHRIFTLIED 678  

‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’ 

mannen-vrouwen-allen (3x) 

 

BRIEFLEZING Openbaring 21, 10-12 

10 En de engel voert mij in geestesadem weg  

 naar een grote en hoge berg,  

 en toont me de heilige stad Jeruzalem,  

 neerdalend uit de hemel van bij God,  

11 met de glorie van God.  

 Haar lichtschijnsel is gelijk  

 allerkostbaarst gesteente,  

 zoals een kristalheldere jaspissteen.  

12 Ze heeft een grote en hoge muur,  

 ze heeft twaalf poorten,  

 en op de poorten twaalf engelen;  

 en daarop zijn namen geschreven, 

 die zijn  

 de namen van de twaalf stammen  

 van de zonen Israëls.  

 

VERS VOOR HET EVANGELIE (Liedboek 270C) 

  
Vers 

 Jezus zegt: 

 vréde laat ik u na,  

 míjn vrede is het die ik u geef,  

 niet zoals de wereld-op-orde geeft  

 geef ík aan u!- (Joh. 14,27) 

       Halleluja! 

 

 
 

EVANGELIELEZING Johannes 14, 23-29 
23 Jezus antwoordt en zegt tot hem:  

 als iemand mij liefheeft  

 zal hij mijn woord bewaren,  

 en mijn Vader zal hem liefhebben (Spr. 8,17)  

 en tot hem zullen wij komen  

 en een verblijf bij hem zullen wij maken;  

24 wie mij niet liefheeft  

 bewaart mijn woorden niet;  

 en het woord dat ge hoort  

 is niet dat van mij,-  

 nee, van hem die mij stuurt, de Vader;  

25 deze dingen heb ik tot u gesproken  

 terwijl ik bij u verblijf;  

26 maar de troosttoeroeper,  

 de heilige Geest  

 die de Vader zal sturen in mijn naam,  

 die zal u in alles onderrichten  

 en u indachtig maken  

 al wat ík u heb gezegd;  

27 vréde laat ik u na,  

 míjn vrede is het die ik u geef,  

 niet zoals de wereld-op-orde geeft  

 geef ík aan u!-  

 laat uw hart niet geschokt zijn  

 en niet beducht;  

28 ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd:  

 ik ga heen én kom naar u toe;  

 als ge me liefhad  

 zoudt ge verheugd zijn  

 dat ik naar de Vader toe reis,  

 omdat de Vader groter is dan ik;  

29 en nú heb ik het u gezegd,  

 voordat het geschiedt,  

 opdat ge, wanneer het geschiedt,  

 geloven zult;  

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

Preektekst (Galaten 6,2): 

Verdraagt elkaars lastigheden;  

zó zult ge Christus’ wet vervullen.  

 

LIED 791 

‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Andante uit Pastorella in F gr. BWV 590, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

v:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 1012 (staande) 

‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 
Da pacem, Domine, in diebus nostris 

Quia non est alius 

Qui pugnet pro nobis 

Nisi tu Deus noster. 

(Luther: ‘Verleih uns Frieden gnädighlich’ (1524) 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK 

Toccata in a kl., BWV 543a – J.S. Bach 


