
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 was 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 
 

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

Vanaf morgen op de website: de preek van vanochtend. 
 

Kerkdiensten in februari, aanvang 10.30 uur. 

Zondag 12 febr. ds. Ad Alblas, Leiden 

Zondag 19 febr. ds. Erika van Gemerden 

Zondag 26 febr. ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam 
 

Elke woensdag van 10 tot 12 uur, koffieochtend in de tuinzaal. 
 

Zaterdag 18 februari, 10-12 uur, goederen inleveren voor de 

najaarsbazaar. Latere inleverdagen zijn 15 april, 27 mei, 19 en 

26 augustus. De bazaar is op 1 en 2 september. 
 

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. 

 

Meditatieworkshop op vrijdagavond. Info bij 

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

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

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 5 februari 2023, vijfde na Epifanie 

 

voorganger: ds. Mark van der Laan 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Margreet de Pous 

diaken: Cécile de Munnik 

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 112: 1, 2, 3 

‘God zij geloofd en hoog geprezen’ 
 

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 705 (staande) 

‘Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God, de Zoon’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 43: 9-12 (NBV21) 

9Alle volken zullen zich verzamelen, 

alle naties komen bijeen. 

Wie van hun goden heeft aangekondigd 

wat eertijds nog te gebeuren stond? 

Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, 

opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ 

10Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 



mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb 

opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, 

en zouden inzien dat Ik het ben. 

Vóór Mij is er geen god gevormd, 

en na Mij zal er geen zijn. 

11Ik, Ik ben de HEER! 

Buiten Mij is er niemand die redt. 

12Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 

jullie hoorden het van Mij, niet van een vreemde. 

Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 

dat Ik alleen God ben 

13en dat Ik blijf wat Ik ben. 
 

LIED 276: 1, 2 

‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 1 Korintiërs 2: 1-5 (NBV21) 

1Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van 

God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke 

welsprekendheid of wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere 

kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 

3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en 

onzeker. 4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door 

wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5want 

uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de 

kracht van God. 
 

LIED 276: 3 

‘Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn’ 
 

DERDE SCHRIFTLEZING Matteüs 5: 13-16 (NBV21) 

13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak 

verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient 

nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 

14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, 

kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook geen lamp aan om 

hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet 

hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis 

is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie 

goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 

hemel. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 838: 1, 2, 4 

‘O grote God die liefde zijt’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Hymn Tune Voluntary 'Saffron Walden', 

(melodie Lied 377) – Alec Rowley (1892-1958) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

LIED 377 

‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ 
 

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 

allen:   VREDE OOK MET U 

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  

Lux Aeterna, Op. 135 no. 3, 

Egil Hovland (1924 – 5 februari 2013) 
 

DANKGEBED 
 

SLOTLIED 909 

‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Postlude on 'Regent Square', 

(melodie Lied 705) – Alec Rowley 
 

UITGANGSCOLLECTE 


