DELEN VAN BROOD EN BEKER
daarbij MUZIEK
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659),
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
DANKGEBED
SLOTLIED: 444 (staande)
‘Nu daagt het in het oosten’
WEGZENDING en ZEGEN

SLOTMUZIEK Toccata - Léon Boëllmann (1862-1897)
waaronder de UITGANGSCOLLECTE, bestemd voor de
kerkmuziek in de Maranathakerk (rekeningnummer zie
onder).

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
3e advent, Gaudete (‘Verheug u’), 15 december 2019
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
dirigent: Jörn Boysen, Musica Poëtica
solisten: Iris Bouwman, sopraan; Aleksan Chobanov, alt
Felipe Gallegos, tenor; João Luís Paixão, bariton
ouderling: Jan Goossensen
diaken: Jorina van Bergen
voorbeden: Johanna Reinsma
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT,
TAFEL en CANTATE

Na de dienst is er in de gemeentezaal gelegenheid tot
ontmoeting bij koffie/thee/limonade.

IN STILTE komen we de kerk binnen

DE AGENDA

VERWELKOMING en CALENDARIUM

De preek ligt in gedrukte vorm op de balie. Vanaf morgen is
hij na te lezen op de website maranathakerkdenhaag.nl

AANVANGSMUZIEK: Improvisatie

Na de dienst: in de gemeentezaal zijn kunstkaarten te koop
van het jubileumproject ‘Haagse Stadsgezichten rond de
Maranathakerk’. Prijs € 9,50.

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui

Woensdag 18 december, 19.30-20 uur. Vesper in de tijd van
Advent. Een moment met muziek, liederen, bijbellezing en
meditatieve stilte.
Zondag 21 december, 16 uur, Kunstzaal Van Heijningen,
Noordeinde 152. Opening expositie ‘Haagse Stadsgezichten
rond de Maranathakerk’. Laatste dag: zondag 12 januari.
e

Zondag 22 december (4 Advent), 10.30 uur. Kerkdienst, ds.
Erika van Gemerden.

DE VOORBEREIDING
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 85:1, 3, 4
‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’
SMEEKGEBED
voorganger:

.......... zo bidden wij:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U

Zondag 22 december, 17-18 uur. Kerstconcert, kamerkoor
De Byrds zingt klassieke werken. En samenzang van bekende
advents- en kerstliederen, met organist Bert van Stam. Na
afloop gezellig samenzijn met glühwein, chocolademelk en
krentenbrood. Toegang vrij, collecte.

allen:
v.
a.
v.
a.

Woensdag 8 januari, 18 uur, gemeentemaaltijd. Intekenlijst
in de hal.

DE SCHRIFT

Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel
ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden, ook voor kerkmuziek);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk).

Bij het binnendragen van de bijbel
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
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.

Actueel: www.maranathakerkdenhaag.nl

MOMENT MET DE KINDEREN, kinderlied.

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

LIED 433
‘Kom tot ons, de wereld wacht’

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

DE CANTATE (zie bijlage)

De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst.
LEZING uit het Eerste Testament, Micha 6: 1-8 (NBV)
De gerechtigheid van de HEER
1Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
4Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
5Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

LIED VOOR DE DERDE ADVENT 450
‘Verblijd u in de Heer te allen tijd’
LEZING Tweede Testament, Matteüs 21:1-9 (NBV)
1Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg
kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. 2Zijn opdracht
luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er
een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen.
Maak de dieren los en breng ze bij me. 3En als iemand jullie iets
vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze
meteen meegeven.’ 4Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat gezegd is door de profeet: 5‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is
in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een
veulen, het jong van een lastdier.”’
6De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had
opgedragen. 7Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er
mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. 8Vanuit de
menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen
braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. 9De
talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan
kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de
hemel!’

SCHRIFTLIED 322
‘Die chaos schiep tot mensenland’
OVERWEGING

Nun komm, der Heiden Heiland, J.S. Bach (BWV 61)

DE GEBEDEN EN GAVEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen: KOM TE HULP,
STA OP
OMWILLE VAN UW TROUW
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
MUZIEK: Improvisatie

DE TAFEL
NODIGING
LIED 387
‘Als wij weer het brood gaan breken’
De kinderen komen terug in de kerk.
Beurtspraak:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw hart
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank
aan de HEER onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

TAFELGEBED
SANCTUS (melodie Psalm 118)
“Heilig zijt gij, u zal ik prijzen,
o God, u roemen wijd en zijd.
Hosanna tot in uw paleizen,
hemel en aard’ uw heerlijkheid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s HEREN Naam.
De hele aarde wordt zijn woning,
hij richt een nieuwe wereld aan.”
VERVOLG TAFELGEBED,
uitlopend op de inzettingswoorden.
VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met U
a. EN MET UW GEEST
Wij geven elkaar een hand en wensen elkaar de vrede
van Christus.
ONZE VADER (hand in hand/staande)

Nun komm, der Heiden Heiland, J.S. Bach

Koor
Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Aria (tenor)
Bewundert, o Menschen, dies
große Geheimnis:
Der höchste Beherrscher
erscheinet der Welt.
Hier werden die Schätze des
Himmels entdecket,
Hier wird uns ein göttliches
Manna bestellt,
O Wunder! die Keuschheit wird
gar nicht beflecket.
Recitatef (bas)
So geht aus Gottes Herrlichkeit
und Thron
Sein eingeborner Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
Den Weg mit Freudigkeit zu
laufen
Und uns Gefallne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbarer
Segensschein!
Aria (bas)
Streite, siege, starker Held!
Sei vor uns im Fleische kräftig!
Sei geschäftig,
Das Vermögen in uns Schwachen
Stark zu machen!

Recitatief (duet sopraan, alt)
Wir ehren diese Herrlichkeit
Und nahen nun zu deiner
Krippen
Und preisen mit erfreuten
Lippen,
Was du uns zubereit';
Die Dunkelheit verstört' uns nicht
Und sahen dein unendlich Licht.
Koraal
Lob sei Gott, dem Vater, g'ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!

Kom nu, verlosser van
heidenen,
erkend als kind van de maagd,
over wie de hele wereld zich
verwondert,
dat God hem zo 'n geboorte
heeft bereid.

Verwondert u, o mensen, over
dit grote geheim:
De hoogste heerser verschijnt
op aarde.
Hier worden de schatten van de
hemel getoond,
hier wordt ons een goddelijk
manna geschonken,
o wonder! De kuisheid wordt
niet bevlekt.

Zo komt vanuit Gods
heerlijkheid en troon
zijn eniggeboren zoon.
De held uit Juda komt tot ons,
om vreugdevol de weg te gaan
en ons, gevallenen, te bevrijden.
O helder licht, wonderbaarlijke,
zegenrijke glans!

Strijd, overwin, sterke held!
Wees voor ons een vleselijke
kracht!
Wees werkzaam om onze
zwakte
sterk te maken!

Wij eren deze heerlijkheid
en komen aan uw kribbe
en prijzen met blijde lippen
wat u ons heeft bereid;
de duisternis verwart ons niet,
wij zagen uw oneindig licht.

Geloofd zij God de Vader,
Geloofd zij zijn enige Zoon,
Geloofd zij God de Heilige Geest
voor altijd tot in eeuwigheid!

