
SLOTMUZIEK  

Concerto in G gr.: III. Vivace - Johann Ernst von Sachsen-

Weimar / J.S. Bach 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

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

Eerste collecte: 

Voor de Haagse Diaconie, ten behoeve van vakantieweken 

voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Toelichting. Stichting SIV legt jaarlijks zo’n honderd gasten een 

weekje in de watten met behulp van enthousiaste vrijwilligers, onder 

wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift krijgen ze goede zorg en 

warme aandacht. Informatie zie: www.stichting-siv. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

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’. 
 

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.  
 

Kerkdiensten in maart/april, aanvang 10.30 uur. 

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

Zondag Judica, 5e zondag van de veertigdagentijd. 

Zondag 2april, Palmzondag, ds. Mark van der Laan. 
 

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. 
 

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 maart 2023, Laetare 

Vierde zondag in de veertigdagentijd 

 

voorganger: ds. Renske Oldenboom; organist: Bert van Stam 

ouderling: Hanneke Richter; diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Lizette de Koning; koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Hymn Prelude 'Rockingham' (melodie 534), 

Craig Sellar Lang (1891-1971) 
 

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 122: 1, 2     ‘Hoe sprong mijn hart’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus onferm U 

a.  CHRISTUS ONTFERM U 

v.  Heer ontferm U 

a.      HEER ONTFERM U 
 

LIED in de veertigdagentijd 598     ‘Als alles duister is’ 
 

DE SCHRIFT  
 

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. 

 

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! 
 

 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 



EERSTE SCHRIFTLEZING 1 Samuel 16: 1-13 
De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als 

koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij 

naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 

‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij 

het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je 

bent gekomen om de HEER een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het 

offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die 

moet je voor mij zalven.’ Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in 

Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet 

en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ ‘Wees gerust,’ antwoordde 

Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem 

met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan 

hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen 

op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene 

die de HEER wil zalven. Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn 

voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om 

wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het 

hart.’ Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: 

‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ Isaï stelde Samma voor, maar weer zei 

Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ Zo stelde Isaï zijn zeven zonen 

aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de 

HEER gekozen had. ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ 

antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ 

Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de 

maaltijd voordat hij er is.’ Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met 

rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is 

het.’ Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. 

Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna  

vertrok Samuel weer naar Rama. 

 

LIED 319 

‘Alles wat er staat geschreven, Heer doe ons verstaan’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 9: 1-13 
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn 

leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren 

werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook 

niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar 

worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij 

gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang 

ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde 

hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de 

ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was 

u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en 

toen hij terugkwam kon hij zien. 

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de 

man die altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, 

maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze: 

‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat 

modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik 

ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen: ‘Waar is die 

man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 

Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 

 

LOFZANG 

 

                                                             Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

LIED 534     ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
  

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Concerto in G gr.: II. Adagio, 

Johann Ernst von Sachsen-Weimar (1696-1715), 

orgeltranscriptie Johann Sebastian Bach 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

LIED 387     ‘Als wij weer het brood gaan breken’ 
 

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  

Improvisatie over het slotlied, Lied 601 
 

DANKGEBED 
 

SLOTLIED 601 (staande) 

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  
 

UITZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 


