
Toelichting. De diaconaal werker van Stek en de vrijwilligers uit de 

kerk en de buurt ontplooien activiteiten die bijdragen aan het 

verbinden, versterken, bezielen en beschermen van mensen. Een 

bijzonder project is het Mama Verhalenkoor van vrouwen uit alle 

windstreken die liederen zingen van weemoed enverlangen. 

U bent uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Op 

woensdag 6 april van 14.30 tot 15.30 uur wordt u ontvangen door 

projectleider Esther Israël. Aanmelden bij eisrael@stekdenhaag.nl. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

Tweede collecte, bij de uitgang: 

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. De vastenactie van de Maranathakerk is bestemd 

voor een kindertehuis in Suriname, Leliëndaal bij 

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. 
 

Vanmiddag, 17-18 uur. Concert, uitvoering van het 

beroemde Stabat Mater van Pergolesi. Het is muziek die bij 

uitstek past in de weken voor Pasen. De titel betekent: ‘De 

moeder stond bedroefd’, een verwijzing naar Maria die 

treurt om haar zoon, de gekruisigde Christus. De zangers zijn 

Evelien Brandes sopraan; Annette Sonnenberg mezzo, Karin 

Greiner alt. Pianiste is Nicolette Heerema.Toegang vrij, 

collecte.  
 

Vespers. Tot Pasen is er op woensdag een vesper (kort 

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

Van 19.30-20 u. 
 

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. 
 

Kerkdiensten in april  

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

Witte Donderdag 6 april : 19.30 uur, dienst van S&T, ds. Mark van 

der Laan. 

Goede Vrijdag 7 april: 19.30 uur, gedachtenisviering, ds. Mark van 

der Laan. 

Paaswake, zondag 9 april, 06.00 uur, ds. Mark van der Laan. 

Paaszondag 9 april, 10.30 uur, ds. Mark van der Laan. 

Zondag 16 april, 10.30 u, ds. IJjo Akkerman. 
 

Paasontbijt, zondag 9 april, 08.00 uur. Aanmelden: 

intekenlijst in de hal of via info@maranathakerkdenhaag.nl 
 

Voedselbank. De kist voor de voedselbank staat permanent 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 26 maart 2023, Judica 

vijfde zondag in de veertigdagentijd 

 

voorganger: ds. Rob van Essen 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

voorbeden: Sander van der Eijk 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Henk Teutscher 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Chorale Prelude on the melody 'O Traurigkeit' (melodie 

Lied 610) - Healey Willan (1880-1968) 

 

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 42: 1, 3, 5 

‘Evenals een moede hinde’ 
 

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 610 

‘Zo dor en doods’ 
 

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. 

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: Ezechiël 37: 1-14 (NBV21) 
Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij 

mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten 

omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 

lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, 

kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn 

God, dat weet U alleen.’ 4Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: 

“Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de 

HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal 

jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik 

zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat 

Ik de HEER ben.”’ 

7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een 

geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich 

aaneenvoegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er 

huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei Hij 

tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de 

wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in 

deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd 

had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen 

op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 

11En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het 

zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is 

afgesneden.” 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: 

Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal 

jullie naar het land van Israël brengen. 13Mijn volk, als Ik je graven open en jullie 

uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. 14Ik zal jullie 

mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie in je eigen land 

laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal 

Ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 

 

LIED 611: 1, 2, 4 

‘Wij zullen leven, God zij dank’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 11: 1-4, 17-44  
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar 

zus Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn 

voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De 

zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 

4Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op 

de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 

 

17Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 

18Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 

19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te 

troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus 

onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei 

tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 

22Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je 

broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de 

opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de 

opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 

26en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja, 

Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de 

wereld zou komen.’ 

28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De 

meester is er, en Hij vraagt naar je.’ 29Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus 

toe, 30die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet 

was gekomen. 31Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, 

Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat 

ze naar het graf ging om daar te weeklagen. 

32Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn 

voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven 

zijn!’ 33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij 

ergerde zich. Diep bewogen 34vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ 

Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35Jezus begon te huilen, 36en de Joden 

zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: 

‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van 

Lazarus kunnen voorkomen?’ 38Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, 

een spelonk met een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ 

Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 

40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als 

je gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: 

‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. 42U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, 

maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U 

Mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De 

dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn 

gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken 

los, en laat hem gaan.’ 

 

LOFZANG  
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING ‘Het laatste woord’ 
 

LIED 948  

‘Als Gij er zijt, wees dan aanwezig’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Ekaterina Izmailova's aria, uit de opera 

'Lady Macbeth uit het district Mtsensk', 

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975). 
 

Toelichting. De opera 'Lady Macbeth uit het district Mtsensk' staat 

symbool voor de gespannen verhouding tussen de componist 

Sjostakovitsj en het Sovjet-regime onder Stalin. Na een 

vernietigende recensie van deze opera vanuit het regime werd deze 

verboden en was Sjostakovitsj lange tijd zijn leven niet zeker. 

Bij de uitvoering van deze aria denken we aan allen die ook nu in 

angst leven onder een totalitair bewind. 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

v:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 722 (staande) 

‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ 
 

UITZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Allegro moderato maestoso, o.O. MWV W 44, 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) 

 

UITGANGSCOLLECTE 

 

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

 

Eerste collecte, in de dienst: 

Voor het project Buurt & Lukaskerk, het diaconale werk in de 

Lukaskerk aan de rand van de Schilderswijk. 


