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Tweede zondag van de veertigdagentijd 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Hans Weggeman, diaken Henk Vonk 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat jij snel je weg 
zult vinden in onze gemeente.  

   

 

 
Bij de symbolische bloemschikking: 
De horens van het Beest uit Openbaring 13 zijn verbeeld in een ring van 
10 hoornschelpen, bekroond met vruchten van kroonkruid. 7 bloemen te 
midden van stekels en takken verwijzen naar de 7 koppen. Trouw en 
standvastigheid uit vers 10 zijn verbeeld in klimop; de hechtranken van 
klimop zijn het teken van trouw. Op de grond zien we gebogen takken als 
aanbidding van het Beest. 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God die 

sprak “er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
Zingen: lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’    
 
         We gaan zitten 
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Gebed om ontferming  
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 

 
Lied met de kinderen: lied 130c ‘uit de diepten roep ik U’  
 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Als gebed bij de opening van het Woord zingen we: psalm/lied 25: 1 en 
27 (allen) omlijst door introïtus antifoon: lied 535c (1e keer voorganger, 
daarna allen, na vers 2 zingen we het nog een keer samen) 
 

 
 
Lezing: Openbaring 13: 1-10 
Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven 
koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke 
namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten 
als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn 
kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Een van de koppen 
van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke 
verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld 
achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag 
had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is 
gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Het beest kon zijn 
bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig 
maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn 
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woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen 
aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en 
volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven 
zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin 
van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat 
geslacht is. 
Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in 
gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven 
door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de 
heiligen. 
 
Zingen: lied 943: 1 en 4 ‘God gaat zijn ongekende gang’  
 
Lezing: Openbaring 13: 11-18 
Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee 
horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het 
eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle 
mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding 
genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet 
voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. 
Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die 
het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een 
beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Het 
kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het 
beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet 
aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, 
rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van 
het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. 
Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het 
beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 
zeshonderdzesenzestig. 
 
Zingen: lied 943: 5 en 6 ‘God gaat zijn ongekende gang’ 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
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Zingen: lied 175 ‘Wij hebben een sterke stad’  
 

GEBEDEN EN GAVEN  
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend zingen we het ‘Onze 
Vader’ lied 369b  
 
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  

 
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop op de collectezak. 

 
1e Diaconie 
De aandacht collecten is vandaag bestemd voor het “gewone werk” van 
de diaconie. Soms wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor 
leefgeld, aanschaf van identiteitspapieren of bijdragen voor een slaapplek 
in Haarlem. Voor dit werk vragen wij vandaag uw bijdrage. 
2e Kerk - Als kerk naar de mensen toe 
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om 
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie 
uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met 
pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de 
kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers 
zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die passen bij de context en 
de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe 
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie 
niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. 
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer 
mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.  
 

Slotlied: lied 978: 1, 3 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
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Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
Vredeskunstwerk 
De Syrische kunstenaar Talal Shkeifah heeft samen met Hans Bossmann, 
www.hansbossmann.nl, een vredeskunstwerk gemaakt dat tot en met de 
vredesweek 2020 in verschillende Haarlemse kerken te bewonderen is. In 
maart staat het werk in onze Nieuwe Kerk. Het kunstwerk staat in de hoek 
van de kapstokken. Neem na de dienst eens een kijkje en maak het nog 
mooier door er zelf mee aan de slag te gaan! 
 
Vespers in de Ontmoetingskerk  
In de veertigdagentijd is er iedere dinsdag in de Ontmoetingskerk een 
vesper met als thema ‘de gezichten van Pasen’. Iedere week is er een 
nieuw verhaal over Jezus, vertelt met de bijzondere methode ‘Godly Play’. 
Alle verhalen bouwen op elkaar voort, maar de vespers zijn ook los bij te 
wonen.  
Data: 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 
Locatie: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4. Tijd: 18.45u – 19.45u  
 
Vastenmaaltijden 
Op de donderdagen in de veertigdagentijd worden er interkerkelijke 
vastenmaaltijden gehouden in het kerkgebouw van de Evangelisch 
Broedergemeente, Parklaan 34, aanvang 18.00u. In een uur van bezinning 
is er een korte overdenking door voorgangers uit diverse kerken met als 
thema ‘Open up’, openheid naar jezelf, naar God en naar de ander. 
Aansluitend is er een sobere maaltijd met brood, fruit en thee. 
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NL doet: Bavo poetsen 
De Bavo doet mee aan NL doet! NL doet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. We gaan op vrijdag 13 maart de Bavo poetsen met een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. De vloer met de talloze graven wordt nauwkeurig 
gezogen en gedweild. 
Doet u ook mee? U kunt zich melden op info@bavo.nl. De activiteit is van 
9.00u tot 12.30u. 
 
Interkerkelijke gezinsdienst Cruquius. 
Volgende week, zondag 15 maart 2020 is er om 15 uur een interkerkelijke 
gezinsdienst voor mensen met een beperking in de Cruquiushoeve, 
Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius. 
De voorganger is ds. H. van Galen m.m.v. het Ontmoetingskerkkoor o.l.v. 
Jan Nobel. 
 
Kloostermaaltijd 
Met speciale gast Thomas Hontelez. Hij is religie-wetenschapper en docent 
levensbeschouwing. Er is plaats voor maximaal 40 bezoekers. Het betreft 
een driegangen-buffet. Kosten voor deze maaltijd zijn € 25,00 inclusief 
koffie en thee. 
Opgave: info@stadskloosterhaarlem.nl 
Locatie: De Kloosterkeuken, Hagestraat 12, 2011 CV Haarlem. Datum: 
Maandag 16 maart - 18.00u 
Zie voor meer informatie het kerkblad. 
 
Fietspelgrimage voor twintigers en dertigers  
Fietsen, een kloosterervaring en ontmoeting, het komt allemaal samen in 
de fietspelgrimage van Osnabrück naar Haarlem. Van 30 april tot 5 mei 
2020.  Het belooft een bijzondere reis te worden! Al geïnteresseerd? Meer 
informatie kun je vragen bij Angeliek, Peter of Tom. Zie ook het kerkblad. 
 
 


