
DE AGENDA 
 

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

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. Ze wordt begeleid door de luitist 

Wouter Lucassen. Toegang vrij, koffie gratis. 
 

Vespers. Tot Pasen elke woensdag een vesper (avondgebed). 

Muziek, liederen, bijbellezing, gebed, stilte. Van 19.30-20 u. 
 

Tot Pasen is de Maranathakerk op zaterdagmiddag geopend 

voor bezoekers. Van 14 tot 16 uur. 
 

Kerkdiensten in maart, aanvang 10.30 uur. 

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. 

Om 10 uur geeft dirigent Jörn Boysen een educatieve 

toelichting op de cantate. 

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. 
 

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 
 

 

Collectebonnen te koop 

Er zijn weer collectebonnen te koop, ter waarde van € 1,50 of 

€ 2,50. Ze zitten op vellen van twintig stuks. Wie bonnen wil 

kopen, kan een bedrag, per vel € 30 respectievelijk € 50, 

overmaken naar rekeningnummer NL21 INGB 0000 5830 00, 

ten name van PGG Maranathakerk. Penningmeester Helga 

Vermaas zorgt ervoor dat de bonnen worden bezorgd. De 

bonnen zijn fiscaal handig, omdat de koper een kwitantie 

krijgt als bewijs van een gift voor kerkelijke doeleinden. 
 

 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 26 februari 2023, Invocabit 

Eerste zondag in de veertigdagentijd 

 

voorganger: ds. Robert Jan Bakker 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken: Adrie Vrolijk 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK Allemande, BWV 815, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

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 32: 3, 4 

‘Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven’ 
 

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 
 

LIED 967: 1, 6 

‘Zonne der gerechtigheid’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Genesis 2: 15 - 3: 9 (NBV21) 

De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die 

te bewerken en erover te waken. 16Hij legde hem het volgende 

verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17maar niet 

van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je 

daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 

18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik 

zal een helper voor hem maken die bij hem past.’ 19Toen 

vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle 

vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen 

DIENST van de SCHRIFT 



de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, 

zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het vee, aan alle 

vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij 

hem paste. 21Toen liet de HEER God de mens in een diepe 

slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn 

ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. 22Uit 

de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER 

God een vrouw en Hij bracht haar bij de mens. 23Toen riep de 

mens uit: 

‘Dit is ze! 

Mijn eigen gebeente, 

mijn eigen vlees en bloed. 

Vrouw wordt zij genoemd, 

genomen uit een man.’ 

24Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en 

hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. 

25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze 

schaamden zich niet voor elkaar. 
 

1Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt 

had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: 

‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in 

de tuin mogen eten?’ 2‘We mogen de vruchten van alle bomen 

eten,’ antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van de boom in het 

midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten 

van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we 

dat toch, dan zullen we sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet 

sterven,’ zei de slang. 5‘Integendeel, God weet dat jullie de 

ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als 

God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 

6De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk 

uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk 

dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar 

vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar 

was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun beiden de ogen 

open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze 

vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 

8Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de 

avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich 

voor Hem tussen de bomen. 9Maar de HEER God riep de mens: 

‘Waar ben je?’ 
 

LIED 825: 1-3 

‘De wereld is van Hem vervuld’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteus 4: 1-11 (NBV21) 

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de 

woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 

2Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij 

grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: 

‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden 

te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat 

geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van 

ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens 

nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het 

hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon 

van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat 

geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun 

handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een 

steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de 

Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem 

opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle 

koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal 

ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 

10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 

geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 

11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er 

engelen om Hem te dienen. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 539 

‘Jezus, diep in de woestijn’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Improvisatie over het slotlied 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 538: 1, 4 (staande) 

‘Een mens te zijn op aarde’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK Praeludium in C, 

Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809) 
 

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’. 


