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 vijftig kunstwerken is tot 12 januari
te zien bij Kunstzaal Van Heijningen, Noordeinde 152. Voor
openingstijden: zie kunstzaalvanheijningen.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. Voor en na de dienst is er gelegenheid elkaar alle
goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar.
Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad van wijkgemeente Den Haag-West stelt
voor om de heer Pieter van den Broek en mevrouw Anja
Drost-Born te bevestigen in het ambt van ouderlingeredienst. Als de gemeente geen bezwaar heeft tegen dit
voornemen, worden zij op zondag 5 januari in de
gezamenlijke dienst in de Maranathakerk in het ambt
bevestigd.

VIERING VAN KERST IN DE

MARANATHAKERK
Eerste Kerstdag, 25 december 2019
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken en voorbeden: Hester Jansen
solozang: Jorina van Bergen
kindernevendienst: Lizette de Koning
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
WELKOM
AANVANGSMUZIEK
SOLOZANG ‘Een roze, fris ontloken’
(Gezang 17 Hervormde zangbundel 1938, voorreformatorisch lied)

Woensdag 8 januari, 18 uur, gemeentemaaltijd.
Intekenlijst in de hal.
Uit het culturele en levensbeschouwelijke programma
Woensdag 22 januari, 14.30 uur, Kerken in Indonesië
Henk Teutscher bezocht kerken op Soemba en vertelt over
de positie van christenen in het grootste moslimland ter
wereld. Toegang vrij.
Zondag 26 januari, 17-18 uur Klassiek concert
Ensemble Quatriola, grootmeersters van de klassieke muziek.
Toegang vrij, collecte.
Woensdag 29 januari, 20 uur, Lezing Govert Buijs
Hoogleraar Govert Buijs (VU) bestudeert ‘moraal, markt en
ideologie’. Ook de plaats van religie in het publieke domein
heeft zijn interesse, evenals het christelijke sociale denken.
Toegang € 5.
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

1. Een roze, fris
ontloken,
Uit teren wortel
kwam,
Want d’oudheid had
gesproken:
‘Zij bloeit uit Jesse’s
stam.’
Die heeft een bloem
gebracht
Al in den kouden
winter
Temidden van den
nacht.

2. Die bloem van
wond’ren luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid’ op, toen door
het duister
het licht der wereld
brak.
Toen is in stillen
nacht
Maria’s kind geboren,
dat ons Gods
heilwoord bracht.

3. Die bloem, zo klein
en teder,
Met haren geur zo
zoet,
Brengt ons de zonne
weder,
die ’t duister wijken
doet.
O Jezus, mens en
God,
Bij U is wel geborgen
Ons aards en eeuwig
lot.

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 477: 1, 2, 4, 5
‘Komt allen tezamen’
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
v.
Ere zij God in de hoge
a.
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 481 (staande)
‘Hoor, de engelen zingen de eer’

DE SCHRIFT
BIJ HET BINNENDRAGEN VAN DE BIJBEL
zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6)
in samenspraak.

kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren
hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in
zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke
wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van
een man, maar uit God.
14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid
gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

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
LEZING uit het Eerste Testament Jesaja 9: 1-6 (NBV)
1Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

LOFLIED 474: 1, 2, 3, 5
‘Loof God, gij christenen, maak Hem groot’
OVERWEGING
LIED 498
‘Bethlehem, o uitverkoren stad’
Couplet 1 en 3 SOLOZANG, 2, 4 en 5 ALLEN

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:
Noël no. X: Grand jeu et duo "Quand Dieu naquit à
Noël" - Louis-Claude Daquin (1694-1772)
(Melodie: 'Midden in de winternacht, LB 486)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen: DOE LICHTEN OVER ONS
UW AANGEZICHT
ONZE VADER
De kinderen komen terug in de kerkzaal.
SLOTLIED 487
‘Eer zij God in onze dagen’
ZENDING en ZEGEN

SCHRIFTLIEDLIED 473
‘Er is een roos ontloken’
LEZING uit Tweede Testament Johannes 1: 1-14 (NBV)
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is
erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat
bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette
Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te
getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was
niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het
licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de
wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is
door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij

SLOTMUZIEK Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de
gemeentezaal te ontmoeten bij koffie/thee/limonade.
De preek van vanochtend ligt in gedrukte vorm op de
balie. Hij is ook na te lezen op de website
maranathakerkdenhaag.nl.

