DE AGENDA
Na de dienst: in de gemeentezaal zijn kunstkaarten te
koop van het jubileumproject ‘Haagse stadsgezichten rond
de Maranathakerk’. Prijs € 9,50.
De expositie van circa veertig kunstwerken is tot 12 januari
te zien bij Kunstzaal Van Heijningen, Noordeinde 152. Voor
openingstijden: zie kunstzaalvanheijningen.nl
Vanmiddag, 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.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
22 december 2019, 4e zondag van Advent
Rorate coeli ‘dauwt hemelen’
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Jan Goossensen
diaken en voorbeden: Jan Kouwenberg
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

De preek van vanochtend is vanaf morgen na te lezen op
de website maranathakerkdenhaag.nl
Kerkdiensten met Kerst
Dinsdag 24 december (Kerstavond), 19 uur. Kerstviering
voor kinderen en voor iedereen die met hen wil
meevieren, ds. Axel Wicke.
Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag), 10.30 uur,
ds. Axel Wicke.
Voor alle kerstvieringen in de hele stad: zie
kerkindenhaag.nl.
Zondag 29 december, 10.30 uur. Muzikaal ochtendgebed,
met liederen, gebeden, Bijbellezing, muziek voor piano
solo, meditatieve voordracht.
Zondag 5 januari, 10.30 uur. Nieuwjaarsdienst, ds. Martine
Nijveld.
Nieuwe ambtsdrager
De kerkenraad van wijkgemeente Den Haag-West stelt
voor om Pieter van den Broek te bevestigen in het ambt
van ouderling-eredienst. Als de gemeente geen bezwaar
heeft tegen dit voornemen, wordt hij op zondag 5 januari
in de gezamenlijke dienst in de Maranathakerk in het ambt
bevestigd.
Woensdag 8 januari, 18 uur, gemeentemaaltijd.
Intekenlijst in de hal.
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, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma).

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op de balie bij de ingang.
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw
interesse op een andere manier tonen? De
ambtsdragers van vanochtend staan u bij de koffie
graag te woord.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM en CALENDARIUM
AANVANGSLIED 437
‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’

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 19: 1, 2
‘De hemel roemt de Heer’
SMEEKGEBED voor de nood van de wereld
voorganger:
.......... zo roepen wij:
Heer ontferm U
allen: HEER ONTFERM U
v.
Christus ontferm U
a.
CHRISTUS ONTFERM U
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
LIED 463
‘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.

MOMENT met de KINDEREN Adventsproject.
LIED
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.
EERSTE LEZING Micha 7:1-7, 18-20 (NBV)
1Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als
bij de laatste pluk: geen volle druiventros meer om te
eten, geen vroege vijg meer, waarnaar ik smacht. 2Zij
die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand
is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust,
iedereen belaagt zijn naaste. 3Ze bekwamen zich in het
kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek
in, rechters spreken recht tegen betaling,
hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en
zo houden zij het recht op afstand. 4De deugdzaamste
van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger
dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw
wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in
beroering! 5Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend
niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt.
6De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich
tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar
schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden.
7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op
de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen,
mijn God.
18Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
19Opnieuw zult u zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
20U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer.

heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de
naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun
zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is
gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon
baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat
in onze taal betekent ‘God met ons’. 24Jozef werd
wakker en deed wat de engel van de Heer hem had
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat
ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam
Jezus.
LIED 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’
SCHRIFTUITLEG EN VERKONDIGING
LIED 439: 1, 2, 3
‘Verwacht de komst des Heren’

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING van de GAVEN
U kunt desgewenst ook een gift overschrijven per bank.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

MUZIEK:
'Variaties op Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer' Hayo Boerema (1972)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen: KOM TE HULP,
STA OP
OMWILLE VAN UW TROUW
ONZE VADER
SLOTLIED: Lied 435 (staande)
‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’
ZENDING en ZEGEN

LIED 157a ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’
TWEEDE LEZING Matteüs 1: 18-25 (NBV)
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn
moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar
nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door
de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak
brengen en dacht erover haar in het geheim te
verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in
een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef,
zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te
nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de gemeentezaal
te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.

