
DE AGENDA 
 

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. 
 

Zaterdag 4 juni, 10-12 uur. Goederen inleveren voor de 

najaarsbazaar. 
 

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

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

Woensdag 8 juni, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal. 
 

Zondag 12 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

Mark van der Laan. Organist: Bert van Stam. 
 

Zondag 19 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. David Schiethart. Organist: Bert van Stam. 

Met  medewerking van Musica Poëtica. 
 

Zondag 19 juni, 17-18 uur. Concert door Eduard Preda, piano. 

Klassieke muziek uit alle perioden: barok, romantiek, modern. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 
 

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); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 29 mei 2022, Exaudi 
 

voorganger: ds. Wilna Steenbergen 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Pieter van den Broek 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

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 27: 1, 3 

‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’ 
 

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 619: 1, 4, 5, 6 (staande) 

‘Lof zij God in de hoogste troon’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 2, 1-10 (NBV) 

1Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde 

stam. 2Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was 

een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 

3Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te 

houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en 

teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs 

de oever van de Nijl. 

DIENST van de SCHRIFT 



4De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien 

wat er met hem zou gebeuren. 

5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te 

baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer 

liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een 

van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand open en zag 

daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: 

‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zuster van 

het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een 

voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe 

dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het 

meisje de moeder van het kind ging halen. 9De dochter van de 

farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor 

me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en 

voedde het. 10Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de 

dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen 

zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het 

water gehaald.’ 

 

LIED 605 

‘De toekomst is al gaande’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 17: 13-26 

Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld 

ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14Ik heb hun 

uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de 

wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag 

niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt 

beschermen tegen de duivel. 16Ze horen niet bij de wereld, zoals 

ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. 

Uw woord is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals u 

mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligd 

omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd 

zijn. 

20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 

verkondiging in mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. 

Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de 

wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten 

delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn 

zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn 

en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen 

liefhad zoals u mij liefhad. 

24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar 

ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt 

omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 

25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en 

zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam 

bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde 

waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 667 

‘Hij leeft, naar de hemel gevaren’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Prelude Lied 667 'Hij leeft’ – Pieter van Dijk (1958) 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 825: 1, 3, 5 (staande) 

‘De wereld is van Hem vervuld’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

The Madness of Morion – Karl Jenkins (1944) 

 

UITGANGSCOLLECTE 

 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 

 

1. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de landelijke 

Protestantse Kerk, te weten ´Diaconaat voor jongeren’. 

Toelichting. Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de 

Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld 

waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De 

ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun 

jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis 

kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen 

leven verrijkt.  

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

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Jong Protestant´ 

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk, met name voor het onderhoud van de 

tuin rond de kerk. 

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

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘tuinonderhoud´. 

 

 

 

Bij de voorganger van vanochtend 

Ds. Wilna Steenbergen studeerde theologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, waar zij afstudeerde in 
oecumenica en liturgiek. Komend uit de wereld van 
de zorg koos zij ook toen zij predikant werd, deze 
sector als haar werkterrein. Zo was zij geestelijk 
verzorger bij diverse zorginstellingen in Haarlem en 
Bloemendaal. Vervolgens was zij tot aan haar 
emeritaat vele jaren werkzaam in ziekenhuis 
Bronovo in Den Haag. 


