
Bestemming collectes 
(U kunt desgewenst ook per bank een bedrag overmaken.) 

 

Eerste collecte: 

Voor Kerk in Actie, ten behoeve van een project in Pakistan. 

Toelichting. Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat Zuidwest 

Nederland getroffen werd door een watersnoodramp. Pakistan was 

een van de landen die meteen te hulp schoten door geld in te 

zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de 

mensen in dit Zuidaziatische land die nu onze hulp nodig hebben. 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie Award die 

jongeren helpt met vakopleidingen, leningen en bij het opzetten 

van een eigen bedrijf. Ze brengt ook jongeren met verschillende 

religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip 

toeneemt. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Pakistan’. 
 

Tweede collecte: 

Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

energietransitie. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

00 (PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘Energietransitie’. 
 

DE AGENDA 
 

Op de website: tekst van de preek van vanochtend. 
 

Kerkdiensten in februari. Aanvang 10.30 uur. 

Zondag 5 febr. ds. Mark van der Laan, Schrift & Tafel 

Zondag 12 febr. ds. Ad Alblas, Leiden 

Zondag 19 febr. ds. Erika van Gemerden 

Zondag 26 febr. ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam 
 

Dinsdag 31 januari, 15-16 u, tuinzaal. Meeleeskring onder 

leiding van ds. Mark van der Laan. 
 

Woensdag 1 februari, 10-12 uur, klassiek koffieconcert. 

Pianisten Els Goedhart en Ellen van Loo spelen quatre-

mainscomposities. Yvonne Hesterman zingt romantische 

liederen, begeleid door Seoie Jung. Als laatste speelt de 

Koreaanse pianiste Seoie Jung, o.a. Chopin. 

Toegang en koffie gratis. 
 

Woensdag 22 februari, 20 uur. Avond met Wouter van 

Dieren over milieu, klimaat en de toekomst van de planeet. 

Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome, de instantie 

die in 1972 de wereld schokte met het rapport Grenzen aan 

de groei . Al ruim vijftig jaar is hij een vooraanstaand 

milieudeskundige, opiniemaker, publicist en ondernemer. 

Na zijn voordracht gesprek met het publiek. Toegang € 5. 
 

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie 

voor de Russische ambassade, Andries Bickerweg, tegen de 

oorlog in Oekraïne. Elke dag tot zonsondergang. 
 

Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal. 
 

Meditatieworkshop op vrijdagavond. Info bij 

Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19 u). 
 

Pastoraal contact. Ds. Mark van der Laan, predikant 

Maranathakerk. Tel. 06 20 82 19 82. 

E-mail: predikant@maranathakerkdenhaag.nl 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 29 januari 2023, vierde na Epifanie 

 

voorganger: ds. Rob van Essen 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Carolien Gijsbers 

kindernevendienst: Lonneke Glerum 

voorbeden: Chris van Dam 

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 66: 1, 5, 6 

‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus ontferm 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 645: 1, 2, 3 (staande)  

‘Zing ten hemel toe’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Sefanja 2: 3; 3: 9-13 (NBV21) 

3Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn 

wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: 

misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn 

van de HEER. 

 

9Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, 

zij zullen de naam van de HEER aanroepen, 

DIENST van de SCHRIFT 



ze zullen Hem dienen, zij aan zij. 

10Van over de rivieren van Nubië zullen zij die Mij vereren 

maar die Ik verstrooid had, Mij hun offergaven brengen. 

11Op die dag hoef je je niet meer te schamen voor alle daden 

waarmee je tegen Mij in opstand kwam. 

Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen, op 

mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. 

12Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten dat 

in de naam van de HEER een toevlucht vindt. 

13Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht 

doen, ze zullen geen leugens spreken, uit hun mond zal geen 

bedrieglijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen, 

door niemand opgeschrikt. 
 

SCHRIFTLIED 763 

‘Zij zullen de wereld bewonen’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 1 Koriniërs 1: 18-31 (NBV21) 

18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren 

gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van 

God. 19Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de 

wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik 

tenietdoen.’ 20Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar 

de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de 

wereld niet in dwaasheid veranderd?21Want zoals God in zijn 

wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar 

wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te 

redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22De Joden 

vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23maar 

wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden 

aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. 24Maar voor 

wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods 

kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God is wijzer dan 

mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 

26Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en 

zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke 

maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel 

die van voorname afkomst waren. 27Maar wat in de ogen van 

de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te 

beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God 

uitgekozen om de sterken te beschamen; 28wat in de ogen van 

de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft 

God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 

29Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 

30Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij 

God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig 

en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31opdat het zal zijn zoals 

geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij 

zich op de Heer beroemen.’ 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

LIED 

‘Alleen wie het gegeven is, hij kan het woord verstaan’ 
Uit: Tussentijds, Lied 206, t: Henk Jongerius, m: Harmony of Syon 1735 

 
 

2. Wie oren heeft, hij luistere! 

    Ik geef u goede raad: 

    Verkoop wat gij bezit en kom, 

    Volg mij met woord en daad. 

 

3. Alleen te zijn, gelóven dat 

    Zo leven vruchtbaar is: 

    Een dwaasheid als de Heer ons niet 

    Tot levend voorbeeld is.  

 

4. Al wie zich zo verliezen durft 

    Zal delen in zijn dood 

    En als een bron van vreugde zijn 

    Voor anderen in nood. 

 

5. Dankt God die alle leven schept, 

    De Bron van vruchtbaarheid, 

    Die mensen door zijn Geest bezielt 

    En op zijn wegen leidt.  
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Sechs kleine Klavierstücke, deel 2, 

Arnold Schönberg (1874-1951) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

v: ... zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 849 (staande) 

‘Zoek de wegen van de wijsheid’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Improvisatie over melodie ‘Zoek de wegen van de 

wijsheid’ (Lied 849) 

 

UITGANGSCOLLECTE 


