
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 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, Leiden. 

Zondag Oculi, 3e zondag van de veertigdagentijd. 

Zondag 19 maart ds. Renske Oldenboom, Delft. 

Zondag Laetare, dienst met Schrift en Tafel. 

Zondag 26 maart, ds. Rob van Essen, Delft. 

Zondag Judica, 5e zondag van de veertigdagentijd. 
 

Elke woensdag van 10 tot 12 uur, koffieochtend in de 

tuinzaal. Koffie gratis. 
 

Woensdag 22 februari, 20 uur. Avond met Wouter van 

Dieren, nestor van de milieubeweging, over de klimaatcrisis 

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. 
 

Woensdag 8 maart, 14.30-16.30 uur. Presentatie door de 

Haagse kunstenares Joeri van Beek. Haar jongste project 

heet ´Alles is geweest’. Ze schetst daarin het proces van 

dementie en de bijzondere band tussen kleindochter en oma. 

Ze houdt een voordracht met beelden over haar ideeën en 

haar werkmethoden. 
 

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 19 februari 2023, zevende na Epifanie 

Zondag Septuagesima 

 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

pianist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

kindernevendienst: Marleen van Loenen 

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 72: 1, 2, 6  

‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 

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 299 j : 3, 4 (staande)  

‘Eer zij de God van de hemel’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 22: 20-26 (NBV21) 

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want 

jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 21Weduwen 

en wezen mag je evenmin uitbuiten. 22Doe je dat toch en 

smeken zij Mij om hulp, dan zal Ik zeker naar hen luisteren: 23Ik 

zal in woede ontsteken en ieder van jullie doden, en dan zullen 

jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie kinderen wees. 

DIENST van de SCHRIFT 



24Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, 

gedraag je dan niet als een geldschieter en vraag geen rente 

van hem. 25Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet 

je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, 26want hij 

heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet 

hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij 

Mij om hulp smeekt, zal Ik naar hem luisteren, want Ik ben een 

genadige God. 
 

LIED 326: 1, 4, 5, 6  

‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteus 5: 38-48 (NBV21) 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog 

en een tand voor een tand.” 39Dit zeg Ik daarover: verzet je 

niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de 

rechterwang slaat, ook de linkerwang toe. 40Als iemand een 

proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, 

sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt 

één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 

42Als iemand iets van je vraagt, geef het hem, en keer je niet af 

van wie geld van je wil lenen. 

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste 

liefhebben en je vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je 

vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn 

jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn 

zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het 

regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een 

verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars 

niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters 

vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen 

de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie 

hemelse Vader volmaakt is. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 790 

‘Hoog als de hemel de liefde’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Menuet in A kl., Op. 41/4 - Franz Schubert (1797-1828) 
 

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 447 (staande) 

‘Het zal zijn in het laatste der tijden’  
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Menuet in Bes gr., Op. 41/6 - Franz Schubert 
 

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, tot en met 1 maart. 

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’. 

 


