
DE AGENDA 
 

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

Vastenpot. Tot Pasen staat achter in de kerk de vastenpot. 

De vastenactie van de Maranathakerk is, in overleg met het 

Zeister Zendingsgenootschap van de Evangelische 

Broedergemeente Nederland, bestemd voor een 

kindertehuis in Suriname: Leliëndaal in Commewijne, 

vlakbij Paramaribo. Hoewel de leiding van het tehuis, 

Christina Diran, niet pessimistisch van aard is, staat haar het 

water aan de lippen: torenhoge inflatie. De prijzen van 

voedsel en andere benodigdheden stijgen onrustbarend. 
 

Vespers. Tot Pasen elke woensdag een vesper (kort 

avondgebed). Muziek, liederen, bijbellezing, gebed, stilte. 

Van 19.30-20 u. 
 

Open kerk. Tot Pasen is de Maranathakerk op 

zaterdagmiddag geopend voor bezoekers. Van 14 tot 16 u.  
 

Zaterdag 18 maart, Landelijke opschoondag van 'Nederland 

schoon'. De Groene kerk wil graag meedoen. Samen met 

vrienden, familie, buren en kerkmensen steken we de 

handen uit de mouwen, en maken we onze straten, parken, 

pleintjes, vijvers en grachten schoon. Opgave bij Jan 

Kouwenberg, jmkouwenberg@planet.nl. 
 

Kerkdiensten in maart, aanvang 10.30 uur. 

Zondag 19 maart ds. Renske Oldenboom, Delft. 

Zondag Laetare, dienst van Schrift en Tafel. 

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

Zondag Judica, 5e zondag van de veertigdagentijd. 
 

Zondag 26 maart, 17-18 uur. Concert: uitvoering van Stabat 

Mater van Pergolesi. Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

 

Woensdag 29 maart, 20-22 uur. Avond over de Russische 

schrijver Leo Tolstoj (Oorlog en vrede). Inleider: Sieuwert 

Haverhoek uit Den Haag, kenner van zijn werk. Entree € 5. 
 

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 12 maart 2023, Oculi 

Derde zondag in de veertigdagentijd 

 

voorganger: ds. Ad Alblas 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Sander Laman Trip 

voorbeden: Chris van Dam 

kindernevendienst: Hanne Glerum 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Prelude Psalm 130 (melodie 25a) – Bert van Stam 
 

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 25a 

‘Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt’ 
 

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 in de veertigdagentijd 272 

‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ 
 

DE SCHRIFT  
 

AFSTEMMING op het kerkelijk jaar 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 

LIED Projectlied Kind op Zondag, veertigdagentijd 2023 
Melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Lied 556), t: Erik Idema 

 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 

Met de verhalen van het goede leven 

Zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

Vier met ons mee dat alles anders kan. 

 

DIENST van de SCHRIFT 



Kom als je blij bent, kom met je verdriet.  

Kom met geluk en kom ook met je vragen.  

God wijst de weg in deze veertig dagen.  

Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Exodus 17: 1-7 (NBV21) 

Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, 

van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de 

aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in 

Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2Ze 

maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons 

water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? 

Waarom stelt u de HEER op de proef?’ 3Maar omdat het volk 

daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons 

weggehaald uit Egypte?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van 

dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 

4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk 

beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of 

ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen 

met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. 

Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand 

en ga op weg. 6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als 

je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te 

drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten 

van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de 

Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat 

ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: 

‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 

LIED 605 

‘De toekomst is al gaande’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 4: 5-14 (NBV21) 

Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk 

grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de 

Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de 

bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een 

Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef 

Mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren namelijk naar de 

stad gegaan om eten te kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe 

kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 

Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen 

om.) 10Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en 

wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en 

dan zou Hij u levend water geven.’ 11‘Maar heer,’ zei de 

vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U 

dan levend water vandaan halen? 12U kunt toch niet meer 

dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en 

er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 

13Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer 

dorst krijgen, 14maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal 

nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een 

bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 
 

LIED 188 

‘Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING, vervolg, Johannes 4: 23-26 

Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de 

Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en 

waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, 

24want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen 

vervuld van Geest en waarheid.’ 25De vrouw zei: ‘Ik weet wel 

dat de messias zal komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer 

hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26Jezus zei tegen haar: ‘Ik 

ben het, degene die met u spreekt.’ 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 653: 1, 3, 7 

‘U kennen, uit en tot U leven’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Fuga in c kl., BWV 575, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 605 (staande) 

‘De toekomst is al gaande’ 
 

UITZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  Wer nur den lieben Gott lässt walten, 

BWV 642, J.S. Bach 

 

UITGANGSCOLLECTE 
 

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

 

Eerste collecte: 
Voor het binnenlands diaconaat van de Protestantse Kerk, ten 

behoeve van het project ‘Omzien naar gevangenen’. 

Toelichting. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en 

zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Kerk in Actie 

ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar 

gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 

detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

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’. 


