
 

 
Orde van dienst 

voor 2 mei 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

Aanvang: 10.30 uur 

 

Martha, Maria  

en het nieuwe normaal 

 
Christus in het huis van Marta en Maria (1654-1656) 

Johannes Vermeer 

 

Voorgangers: ds. Reinhold Philipp 

    Bram Rutgers van der Loeff 

Organist:   Hans Jacobi 

Zang:    Frederiek Muller  

Schriftlezing: Rachel Adriaanse 

 

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel  

 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars door Rachel 

Adriaanse 

 

 

Lied:  De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280, 

1.2.3.4) 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Lied:  Onthul ons dan uw aangezicht (lied 280, 5.6.7) 

 

 

Gebed 

 

 

Lied:  Tussen waken, tussen dromen (lied 631) 

 

 

Schriftlezing:  Lukas 10:38-42  Martha en Maria 

 

Jezus en zijn leerlingen gingen verder en kwamen bij 

een dorp, waar hij gastvrij werd ontvangen door een 

vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan 

de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn 

woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag 



genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar 

Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn 

zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar 

dat ze mij moet helpen.’  

De Heer zei tegen haar: ‘Martha, Martha, je bent zo 

bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding 

noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat 

zal haar niet worden ontnomen.’ 

 

 

Lied:  Neem mijn leven, laat het, Heer (lied 912, 1.2.6) 

 

 

  



Meister Eckhart:  Martha en Maria (uit preek 12) 

‘Dat zei Martha niet uit onwil, ze zei het eerder uit 

liefdevolle welwillendheid waardoor ze bewogen werd. 

Wij moeten hier spreken van liefdevolle welwillendheid 

of van liefelijke plagerij. Uit een gerijpte zielengrond 

wenste Martha dat ook Maria zou staan in al datgene 

wat hoort tot de eeuwige zaligheid. (…) Martha was 

bang dat haar zuster in behaaglijkheid en zoetigheid 

zou blijven steken en zij wenste dat zij zou worden als 

zijzelf. Martha was zó wezenlijk, dat haar bedrijvigheid 

haar niet hinderde. Haar werken en bedrijvigheid 

leidden haar tot de eeuwige zaligheid.’ 

(Van God houden als van niemand, Preken van Eckhart, 

Frans Maas) 

 

 

Lied:  Neem mij aan zoals ik ben (lied 833, 2x) 

 

 

Overdenking 

 

 

Orgelspel  

 

 

Voorbeden 

 

 

Onze Vader 

 



Onze Vader, die in de hemel zijt.  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals wij onze schuldenaars vergeven.  

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 eeuwigheid. Amen. 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

 

Lied:  Voor mensen die naamloos (lied 647) 

 

 

Uitzending en zegenbede  

 

 

Orgelspel  

 

 

 

  



De collecten zijn bestemd voor:  

• Stichting Madalief * 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

* De stichting Madalief is een non-profit organisatie 

met als doel om de kansarmste kinderen in Madagaskar 

(b.v. met schoolgeld en voedselhulp) een betere 

toekomst te bieden. (zie ook www.madalief.nl) 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 

NL93INGB0000006397  

onder vermelding van:  

het collectedoel Stichting Madalief en/of Remonstrantse 

gemeente.  

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 

 
 

  

http://www.madalief.nl/


U kunt na de dienst napraten via de onderstaande  

link via Zoom.  

 

Klik hier om naar Zoom te gaan     

 

Kerkdiensten in de komende weken: 

Zondag 9 mei om 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. ds. Marthe de Vries  

 

Zondag 16 mei om 10.30 uur:  

kerkdienst o.l.v. André Meiresonne 

 

 

https://zoom.us/j/99257803582#success

