
DE AGENDA 
 

Na de dienst: koffie/thee/limonade. 
 

Vanaf morgen op de website: de preek van vanochtend. 
 

Kerkdiensten in februari en maart, aanvang 10.30 uur. 

Zondag 19 febr. ds. Erika van Gemerden 

Zondag 26 febr. ds. Robert Jan Bakker, Amsterdam. 

Zondag Invocabit, 1e zondag van de veertigdagentijd. 

Zondag 5 maart ds. Mark van der Laan, cantatedienst.  

Zondag Reminiscere, 2e zondag van de veertigdagentijd.  

Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen voert de 

cantate ´Wie legt die Stadt so wüste’ van Matthias 

Weckmann (ca. 1616-1674) uit. 

Zondag 12 maart ds. Ad Alblas. 

Zondag Oculi, 3e zondag van de veertigdagentijd. 
 

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. 
 

Woensdag 1 maart, 10-12 uur. Koffieconcert. De sopraan 

Nathalie Mees brengt een programma, geënt op Franse 

chansons. Ze zingt luisterliedjes uit vele eeuwen, vanaf de 

vijftiende eeuw tot heden. Enkele componisten: Josquin des 

Prez, Gounod, Brel. Ze wordt begeleid door de luitist Wouter 

Lucassen. Toegang vrij, koffie gratis. 
 

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 12 februari 2023, zesde na Epifanie 

 

voorganger: ds. Ad Alblas 

pianist: Bert van Stam 

ouderling: Carolien Gijsbers 

diaken a.i.: Pieter van den Broek 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

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 118: 1, 3, 7 

‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 
 

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 906: 2, 5, 6 (staande) 

‘God is tegenwoordig, die in ‘t licht daarboven’ 
 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING 2 Kronieken 5: 11-14; en 6: 18 

Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten 

kwamen – alle priesters hadden zich zonder uitzondering 

geheiligd, ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden, 

12en alle Levitische zangers, namelijk Asaf, Heman, Jedutun en 

hun zonen en verwanten, gekleed in fijn linnen, stonden met 

hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar 

klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, 

DIENST van de SCHRIFT 



13op dat moment moesten de blazers en zangers samen 

muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het 

geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten 

opklonk en de zangers de lofzang voor de HEER aanhieven: ‘Hij 

is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van 

de HEER, zich met een wolk. 14De priesters konden hun dienst 

niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele 

tempel. 
 

18Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? 

Zelfs de hoogste hemel kan U niet bevatten, laat staan dit huis 

dat ik voor U heb gebouwd. 
 

LIED 825: 1, 2, 4, 6 
‘De wereld is van Hem vervuld’ 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 1 Korintiërs 2: 1-10 (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. 

6Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in 

het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en 

haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. 7Waar wij over 

spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid: vóór alle 

tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn 

luister. 

8Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die 

wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan 

zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. 

9Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft 

gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart 

is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 

10Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de 

Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 993 

‘Samen op de aarde, dat beloofde land’ 
 

 

 

 

 

 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Sonatine in F gr., 1. Allegro assai (toegeschreven geweest 

aan Ludwig van Beethoven) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED  

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 315 (staande) 

‘Heb dank, o God van alle leven’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Sonatine in F gr., 2. Rondo: Allegretto 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

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

 

Eerste collecte: 

Voor Kerk in Actie, ten behoeve van de noodhulp aan 

slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. 

In Den Haag verdubbelt de Protestantse Diaconie de 

collecteopbrengsten van deze en volgende week. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

Tweede collecte: 

Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de 

energietransitie van het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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

 

 


