
Mark van der Laan, de beroepen predikant van de Maranathakerk: 

 

‘Ik werd getroffen door de schoonheid 

en eenvoud van het gebouw’ 
 

Het was een mooie ontmoeting, zondag 11 september, met Mark van der Laan, 

de te beroepen nieuwe predikant. Hij vertelde bij de koffie aan een aandachtig 

gehoor hoe hij enkele jaren geleden als gastvoorganger op zondagochtend met 

de Maranathakerk had kennis gemaakt. 

 

Hij zei: ‘Ik werd getroffen door de schoonheid van het gebouw. De eenvoud van 

de kerk, de prachtige witte absis met de lichtinval door het zijraam en het luiden 

van de kerkklok; het maakte dat ik mij in een kloosterkapel waande. De rust die 

in een kloosterkapel over mij heen komt, voelde ik hier ook. De doordachte en 

zorgvuldige liturgie hielp mij daarbij. Dat de ouderling van dienst het 

drempelgebed uitspreekt, maakte dat ik de rust kon vasthouden en vanuit deze 

rust aan de dienst kon beginnen. Het geheel maakte indruk op mij en sindsdien 

werd het een plek waar ik graag kom.’ 

 

Inmiddels heeft hij ook mensen leren kennen. ‘Ik heb de gemeente van de 

Maranathakerk leren kennen als een warme, belangstellende en betrokken 

gemeenschap. Ik heb mij hier vanaf het begin welkom en op mijn gemak 

gevoeld.’ Toen er een vacature kwam voor predikant, ‘heb ik niet lang hoeven 

na te denken.’ 

 

De nieuwe predikant is 43 jaar en is in Friesland geboren als jongste in een 

gezin van drie kinderen. De familie komt uit Groningen. Hij woont in Delft en 

heeft een relatie met Frouckje van der Wal die in het Bezuidenhout in Den Haag 

woont en lid is van de Christus Triumfatorkerk. Na een studie communicatie is 

hij op latere leeftijd aan de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische 

Universiteit theologie en religiewetenschappen gaan studeren. Vervolgens heeft 

hij ook in Amsterdam de predikantsopleiding gedaan. Hij is eerst werkzaam 

geweest in de communicatie (public relations en voorlichting). Zo is hij in Den 

Haag terecht gekomen, omdat hij een baan kreeg bij de christelijke 

zorgorganisatie Cardia. Later werd hij er geestelijk verzorger. Sinds 2016 is hij 

pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel op Scheveningen. 

 

Hij vertelde verder hoe hij het predikantschap voor zich ziet. Twee woorden 

noemde hij hierbij: inhoud en ontmoeting. ‘Met elkaar terug naar de bron. De 

Bijbelse teksten met elkaar lezen en spellen, niet alleen op zondag, maar ook 

doordeweeks in bijvoorbeeld een meeleeskring. En mogelijkheden blijven 

creëren om als gemeenschap met elkaar te kunnen delen wat we geloven, van 



wat ons ten diepste inspireert en drijft; het delen van wat ons hoop geeft en van 

wat ons zorgen baart.’ 

 

Mark van der Laan treedt aan in een, zoals hij het noemde, ‘bewogen tijd met 

grote geopolitieke spanningen, een torenhoge inflatie en een ontregelende 

klimaatcrisis. Tegelijkertijd is er juist ook nu een voorzichtige herontdekking en 

herwaardering van Bijbelse teksten en de kerkelijke traditie waarneembaar, 

zeker bij jongere generaties. Vaak komt deze hernieuwde interesse voort uit een 

diep verlangen naar zingeving en bronnen waaruit je kunt putten in een 

veeleisend en onzeker bestaan.’ Hij signaleerde ‘een zorgelijke, maar ook een 

hoopvolle tijd, met kansen om als kerk een plaats te zijn waar die Bijbelse 

bronnen herontdekt kunnen worden.’ 

Hij besloot: ‘Ik kijk er ontzettend naar uit om u te ontmoeten en nader te leren 

kennen.’ 
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