VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
zondag 8 december 2019, 2e zondag van Advent
voorganger: ds. Martine Nijveld
organist: Bert van Stam
koster: Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Lizette de Koning
Micha: Tim de Gelder
Bij deze dienst
Op de eerste zondag van Advent (1 december) hoorden we Jesaja
2: 1-5. Vandaag pakken we de lijn op van de Michalezingen, die
ook in de kindernevendienst gevolgd wordt. Voor deze tweede
Adventszondag staat Micha 4 op het rooster. Al lezend ontdek je
dat die tekst bijna de tweelingzus is van Jesaja 2. Naast Micha
horen we nog een andere profeet: Johannes de Doper. We lezen
uit Matteüs 3 en we zingen een lied (zongen we het al eens
eerder?), dat heel zijn verhaal zingend langs gaat: lied 741, op de
melodie van een lied dat bij de gedachteniszondag/voleinding
hoort. Zo grijpen eind en begin van het kerkelijk jaar in elkaar.

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK Trio 'De heiligen ons voorgegaan'
(Melodie LB 741) - Bert van Stam

AANDACHT VOOR HET ADVENTSPROJECT, samen
met de kinderen. Daarbij zingen wij als adventslied:
Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.
(Daarna gaan de kinderen met het licht naar de nevendienst)

LEZING Micha 4: 1-7
LIED 447
‘Het zal zijn in het laatste der tijden’
LEZING Matteüs 3: 1-6 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
1

3 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn
van Judea. Hij verkondigde:
2
‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is
3
nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak
toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak
de weg van de Heer gereed, maak recht zijn
4
paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van
kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met
5
sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel
Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de
6
mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de
rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

Lied 741 (vertellied over Johannes de Doper)
We zingen dit lied in beurtzang.

LEZING 1 Petrus 3: 8-9 (vertaling: Huub Oosterhuis)
LOFZANG: 339d

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de adventskaarsen onder klokgelui
INTOCHTSLIED Psalm 80: 1, 2
‘O God van Jozef, leid ons verder’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
Als SMEEKGEBED zingen we Lied 463: 1, 3, 6, 7, 8
‘Licht in onze ogen’

DE SCHRIFT
BIJ HET BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL zeggen wij de
ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6) in samenspraak:
Voorganger:
De HEER zegene ons en behoede ons.
Allen:
De HEER doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij
ons genadig, de HEER verheffe Zijn aangezicht over
ons en geve ons vrede. Amen.

PREEK
LIED 462: 1-4
‘Zal er ooit een dag van vrede’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
MUZIEK Figurirter Choral 'Von Gott will ich nicht lassen'
(Melodie LB 452),
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:
zo bidden wij:
allen:
Kom te hulp,
sta op
omwille van Uw trouw!
ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

De kinderen komen terug in de kerk
SLOTLIED 452 (staande)
‘Als tussen licht en donker’
ZENDING en ZEGEN
allen zingen:

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

DE AGENDA
De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op
de website maranathakerkdenhaag.nl
Na de dienst: in de gemeentezaal zijn kunstkaarten te
koop van het jubileumproject: Nieuwe Haagse
Stadsgezichten rond de Maranathakerk. Prijs € 9,50.
Vanmiddag 17-18 uur. Film en muziek. Geluidloze film
‘The Kid’ van Charlie Chaplin (1921) met
geïmproviseerde orgelmuziek door Geerten Liefting en
Bert van Stam. Toegang vrij, collecte.
Woensdag 11 december, 18 uur, gemeentemaaltijd.
Intekenlijst in de hal.
Woensdag 11 december 19.30-20 uur. Vesper in de
adventstijd.
Zondag 15 december 10.30 uur. Kerkdienst met
Bachcantate door Musica Poëtica. Voorganger ds. Axel
Wicke. Om 10.00 uur geeft dirigent Jörn Boysen een
educatieve toelichting in de gemeentezaal.
Zaterdag 21 december 11.00 uur in de Bergkerk,
advent- en kerstviering wijkgemeente Den Haag West
met lunch, bedoeld voor de oudere gemeenteleden.
Thema: ‘In het licht van de hoop’. Voorgangers: ds. Rein
Algera, mw. Jacolien Krabbendam en ds. Martine Nijveld.
Aansluitend wordt u een lunch aangeboden. Opgeven:
naam, adres en telefoonnummer noteren op de
formulieren in de hal. Opgave is mogelijk tot 15
december.
U kunt zich ook opgeven bij Ria Smits-de Bruin per
telefoon, (070) 368 39 66 of via e-mail,
hmsmitsdebruin@hotmail.com.
Voor verschillende taken zijn vrijwilligers nodig. Ook
daarvoor liggen in de hal opgavelijsten. U kunt daar ook
op aankruisen wat u zou willen doen. Ook hiervoor kunt
u zich opgeven bij Ria Smits-de Bruin.
Zondag 22 december, 17-18 uur. Kerstconcert
kamerkoor De Byrds, met samenzang kerstliederen,
onder begeleiding van Bert van Stam. Toegang gratis.

Dank
Gemeente van Den Haag-West, u heeft mij afgelopen
zondag een fantastisch afscheid gegeven, met veel
warme en waarderende woorden en een enorm groot
cadeau. Heel, heel hartelijk dank.
Uw bijdrage besteed ik aan een elektrische fiets. Zodat ik
hier in de Hoekse Waard op de fiets mijn boodschappen
kan doen. Vijf jaar in uw midden mogen werken was
goed en fijn.
Met een hartelijke groet, Sity Smedinga
Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk).

