
DE AGENDA 
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal. 
 

Vanaf morgen, maandag 13 juni, staat de preek van 

vanochtend op de website. 
 

Woensdag 15 juni, 10-12 uur. Gezellige koffieochtend in de 

tuinzaal. Toegang en koffie gratis. 
 

Zondag 19 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. David Schiethart. Organist: Bert van Stam. 

Met  medewerking van Musica Poëtica. Katja Pitelina, 

dwarsfluit, en Jörn Boysen, klavecimbel, spelen een sonate 

van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). 
 

Zondag 26 juni, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

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

Zondag 3 juli, 17-18 uur. Benefietconcert voor Oekraïne : 

pianorecital door Eduard Preda. Klassieke muziek uit alle 

perioden: barok, romantiek, modern. Toegang vrij. 

(Dit concert is verplaatst van 19 juni naar 3 juli.) 

 

Woensdag 6 juli, 10-12 uur. Koffieconcert met harpiste Carla 

Bos. Programma: ‘Een muzikale vertelling’. Toegang gratis. 
 

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. 
 

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie 

tegen de invasie in Oekraïne voor het gebouw van de Russische 

ambassade, Andries Bickerweg. Een grote Oekraïense vlag hangt 

er de hele dag. 

Alternatief: leg bloemen neer voor het gebouw van de 

Oekraïense ambassade, Zeestraat 78. 
 

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 12 juni 2022, Trinitatis 

 

 
Perichorese, Jutta Blühberger 

 

voorganger: Mark van der Laan 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Margreet de Pous 

diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Lonneke Glerum 

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 149: 1, 2 

‘Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen’ 
 

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 

DIENST van de SCHRIFT 



LOFLIED 705: 1, 2, 3 (staande) 

‘Ere zij aan God, de Vader’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 3: 1-6 (NBV) 
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de 

Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 

steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 

2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een 

doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch 

niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet 

verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 

bekijken. 

4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit 

de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet 

dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de 

grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van 

Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn 

gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 

 

LIED 527 

‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 19: 1-10 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die 

Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te 

weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 

vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel 

vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij 

voorbijkwam. 

5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom 

vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 

6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij 

zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het 

huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de 

nacht.’ 

8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft 

van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb 

afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is 

dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van 

Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden 

wat verloren was.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

 

LIED 531 

‘Jezus, die langs het water liep’ 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 706 

‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK Voluntary in a, Anonymus (18
de

 eeuw) 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. Amen. 
 

SLOTLIED 839 (staande) 

‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Praeludium en Fuga – Maurice Greene (1695-1755) 

 

UITGANGSCOLLECTE 

 

Bestemming collectes. 

U kunt desgewenst ook een gift per bank overmaken. 

 

1. De collecte tijdens de dienst is voor de Haagse Diaconie, 

met name voor het Straatpastoraat. 

Toelichting. Het Straatpastoraat Den Haag zet zich in voor mensen 

die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd 

doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen 

met psychische problemen en andere sociaal kwetsbaren.  

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

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

 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk, met name voor de energietransitie van 

het gebouw. 

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

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

 

 

 

 

Over de voorganger van vanochtend 
Mark van der Laan (1978) uit Delft is proponent. Hij heeft 
theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en de 
Protestantse Theologische Universiteit. Momenteel is hij 
pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel op Scheveningen. 
Daarvoor was hij geestelijk verzorger in de ouderenzorg.  


