
Voorganger:  Laten wij elkaar groeten met 

  de vrede van Christus 

 

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet 

 

ONZE VADER  
 

DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder 

MUZIEK Andante – E. Batiste (1820-1876) 

 

DANKGEBED 

 

SLOTLIED 672: 1, 2, 5 (staande) 

‘Kom laat ons deze dag’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Introductie en Fuga – W. Selby  (1738-1798) 

 

UITGANGSCOLLECTE 

 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 

 

1. De collecte tijdens de dienst is de pinkstercollecte van 

Kerk in Actie, een zendingsproject in Zuid-Afrika. 

Toelichting. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie 

KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze denken niet 

dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke 

ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door 

boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen 

met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere 

landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen.  

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

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Pinkstercollecte´. 

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk, met name voor het drukwerk dat de 

kerk jaarlijks nodig heeft. 

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

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

 

DE AGENDA 

 

Zondag 12 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

Mark van der Laan. Organist: Lieuwe de Jong. 
 

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. Benefietconcert voor Oekraïne : 

pianorecital door Eduard Preda. Klassieke muziek uit alle 

perioden: barok, romantiek, modern. Toegang vrij. 
 

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. 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Pinksteren, zondag 5 juni 2022 

 

voorganger: ds. Bert Kuipers 

organist: Lieuwe de Jong; trompettist: Pieter Koster 

ouderling: Henk Teutscher; diaken: Adrie Vrolijk 

voorbeden: Sander van der Eijk; kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 

 

AANVANGSMUZIEK 

In dir ist Freude – G. Gastoldi (1550-1622) 
 

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 68: 1, 7 

‘God richt zich op, de vijand vlucht’ 
 

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 687 (staand) 

‘Wij leven van de wind’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Ruth 2 (NBV) 
Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een 

belangrijk man, die Boaz heette. 

2Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: ‘Ik zou graag naar het land willen gaan 

om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.’ Noömi antwoordde: ‘Doe dat 

maar, mijn dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de 

maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het 

familielid van Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 



HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 

5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 

6De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Noömi is 

teruggekeerd. 7Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan 

willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf 

de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8Daarop zei Boaz tegen Ruth: 

‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te 

lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 9Volg 

ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn 

mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en 

drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog diep voorover en 

zei: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch 

maar een vreemdeling ben?’ 11En Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij 

verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je 

man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk 

bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor 

rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een 

toevlucht hebt gezocht.’ 13‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn lot 

aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’ 

14Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar hier en neem een stuk 

brood en doop het in de wijn.’ Ze ging naast de maaiers zitten, en hij gaf haar 

geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. 15Toen ze 

weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht: 

‘Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. 16Integendeel, 

jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten 

liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’ 17Zij werkte tot de avond 

op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer 

een efa gerst. 18Ze pakte het op en ging terug naar de stad. 

Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze 

van het middagmaal had overgehouden, 19riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren 

gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest 

is!’ Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had 

Boaz heette. 20Toen zei Noömi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem 

zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.’ En ze 

vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als 

losser laten gelden.’ 21En Ruth, de Moabitische, zei: ‘Hij heeft ook nog tegen me 

gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is 

binnengehaald.’ 22‘Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn 

dochter,’ zei Noömi tegen Ruth, ‘want dan zal niemand je op een ander veld lastig 

kunnen vallen.’ 23Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, 

tot het einde van de gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar 

schoonmoeder. 

 

LIED 678: 1-4 

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

TWEEDE SCHRIFTLEZING Handelingen 2: 1-11 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling 

klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar 

ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 

zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen 

werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk 

op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 

verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal 

hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 

allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in 

onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en 

Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die 

zich hier gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 

wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 

 

LIED 338m 

‘Halleluja’ 
 

DERDE SCHRIFTLEZING Johannes 20: 19-23 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 

hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam 

in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij 

hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 

21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, 

zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang 

de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 

vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 

 

 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 670 ‘Kom Schepper God, o heil’ge Geest’ 

1 allen, 2 voorganger, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen, 

6 vrouwen, 7 allen. 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK Hear my Prayer – F. Mendelssohn (1809-1847) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

LIED 673  

‘Heilige liefdeskracht’ 
 

Beurtspraak: 

Voorganger: De HEER zal bij u zijn 

Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 

Voorganger: Verheft uw hart 

Allen:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

Voorganger: Laten wij dank brengen 

   aan de HEER onze God 

Allen:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 

TAFELGEBED  

V: ........ 
 

LIED 404
 
e (Sanctus en Benedictus) 

‘Heilig, heilig, heilig’ 
 

VOORTZETTING TAFELGEBED 

V: ........ 
 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

 

LIED 408
 
 e (Agnus Dei) 

‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt’ 
 

VREDEGROET 

Voorganger:  Vrede zij met u allen! 

Gemeente:  VREDE OOK MET U! 


