
 

  

 

Protestantse wijkgemeente  

Den Haag-West 

 

Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk 

zondag 5 januari 2020, Epifanie 
 

voorganger: ds. Martine Nijveld 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderlingen: Ineke Rog en Henk Teutscher  

diaken: Nell de Vries-Naaborgh 

kindernevendienst: Lizette de Koning  

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

Wijsheid van Prediker en uit het Oosten 

In de afgelopen tijd hebben we in diverse diensten stilgestaan 

bij het bijbelboek Prediker. Vaak in aansluiting bij een 

gespreksavond uit de serie ‘Wijzer worden – in gesprek met 

Prediker’. Vandaag lezen we het gedeelte dat op de laatste 

gespreksavond besproken werd. 

Naast de wijsheid van Prediker klinkt het verhaal van de ‘Wijzen 

uit het Oosten’, dat bij deze zondag hoort. 

 

Een goed begin 

Vandaag worden twee mensen bevestigd in het ambt van 

ouderling-eredienst: Pieter van den Broek en 

Anja Drost-Born.  

 

 

 

 
    

IN STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en CALENDARIUM 

 

AANVANGSMUZIEK 

Praeludium  in C, BWV 846, uit het Wohltemperierte Klavier I, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de kaarsen op tafel onder klokgelui 
 

MORGENLIED 217: 1, 2 

‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
 

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

    ouderling: Warrig is de wereld en vol   

     geschreeuw, 

      gehaast zijn we gekomen 

      en hier is het stil… 

ALLEN:   NEEM ONS BIJ DE HAND en help ons,  

  dat we ons pad vinden 

  en samen verder gaan op uw weg. 
 

LIED 217: 3, 4 

‘Door u geschapen om uit u te leven’ 

SMEEKGEBED voor de nood van de wereld 

voorganger:  Warrig is de wereld en vol geschreeuw… 

  .........  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 217: 5 (staande) 

‘Aan U ons loflied’ 
 

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. 
 

GESPREK met/verhaal voor de kinderen  
(Daarna gaan ze naar de nevendienst.) 

 

LEZING Matteüs 2: 1-12 (Nieuwe bijbelvertaling 2004) 

 

2
1
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering 

van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem 

aan. 
2
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 

hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer 

te bewijzen.’ 
3
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 

heel Jeruzalem met hem. 
4
Hij riep alle hogepriesters en 

schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de 

messias geboren zou worden. 
5
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze 

tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 
6
“En jij, 

Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de 

leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn 

volk Israël zal hoeden.”’ 
7
Daarop riep Herodes in het geheim de 

magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster 

zichtbaar geworden was, 
8
en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 

met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 

Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen 

kan gaan om het eer te bewijzen.’ 
9
Nadat ze geluisterd hadden naar 

wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die 

ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven 

de plaats waar het kind was. 
10

Toen ze dat zagen, werden ze vervuld 

van diepe vreugde. 
11

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind 

met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 

bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 

boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
12

Nadat 

ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug 

te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

 

PSALM 72: 4, 6 

‘Hij zal de redder zijn der armen’ 

DIENST van de SCHRIFT  



 

  

 

LEZING Prediker 11: 7-12:8 (Nieuwe bijbelvertaling 2004) 

 
7
Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te 

zien! 
8
Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag 

genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar 

zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. 
9
Geniet dus, beste 

vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. 

Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En 

onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel 

onderwerpt. 
10

Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij 

van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. 

12
1
Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat 

de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In 

deze jaren vind ik weinig vreugde meer. 
2
Voordat de zon verduistert, 

de sterren en de maan niet langer stralen, 

de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. 
3
De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, 

de soldaten kromgebogen voortgaan, 

de maalsters langzaamaan verdwijnen, 

de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. 
4
Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, 

de molen geen geluid meer maakt, 

het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, 

wanneer hun lied versterft. 
5
Je durft geen heuvel te beklimmen, 

de weg is vol gevaar. 

De amandelboom behoudt zijn wintertooi, 

de sprinkhaan sleept zich voort, 

de kapperbes droogt uit. 

Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, 

een klaagzang vult de straat. 
6
Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, 

de gouden lamp gebroken, 

de waterkruik in stukken valt, 

het scheprad bij de put wordt stukgebroken. 
7
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, 

weer wordt zoals het was, 

wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven 

heeft gegeven. 
8
Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. 

 

LOFZANG 339d  
 

PREEK 

 

LIED 792 (als nieuwjaarswens) 

‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ 

 

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

INLEIDENDE WOORDEN waarin de namen klinken van de 

twee nieuwe ouderlingen-eredienst: Anja Drost-Born en 

Pieter van den Broek. 

 

BELOFTE EN ZEGENWENS 

Geloof je dat in de roep van de gemeente  

God jou roept tot deze dienst? 

Aanvaard je de woorden van de Schriften  

als bron van geloof en leven  

en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 

Beloof je je ambt waardig en trouw te vervullen,  

met liefde voor de gemeente  

en voor alle mensen die God op jouw weg brengt  

en beloof je geheim te houden wat jou  

in vertrouwen wordt verteld? 
 

LIED (van Anja) Psalm 66: 1 

‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING door de gemeente 

(De gemeente gaat staan) 

 

Anja Drost en Pieter van den Broek hebben vandaag 

hun ambt aanvaard, wilt u dan hen aanvaarden? 

Belooft u hen te omringen met uw meeleven, te dragen 

in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst 

aan onze God? 
 

LIED (van Pieter) Lied 672: 1, 3, 6 

‘Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’ 
 

(De gemeente gaat weer zitten.)  
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING van de GAVEN 

MUZIEK Improvisatie over het slotlied 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 
 

        diaken:  .... zo zingen wij samen: 

        allen:  Liedboek 368 c 
 

ONZE VADER (ieder op de eigen wijze)  

Wilt u er graag tekst bij? Zie dan Lied 369 b of 369 e 

 

De kinderen komen terug in de kerk. 
 

SLOTLIED 513 (Nieuwjaarslied) (staande) 

‘God heeft het eerste woord’ 

 

ZENDING en ZEGEN 

 

 

 

 

SLOTMUZIEK Fuga in C, BWV 846, uit het 

Wohltemperierte Klavier I, J.S. Bach. 

 

waaronder de UITGANGSCOLLECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DE AGENDA 

 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij 

een kopje koffie/thee in de gemeentezaal – en elkaar 

alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. 

 

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 en met 

12 januari te zien bij Kunstzaal Van Heijningen, 

Noordeinde 152. Voor openingstijden: zie 

kunstzaalvanheijningen.nl 

 

Woensdag  8 januari, 18 uur, gemeentemaaltijd. 

Intekenlijst in de hal. 

 

Kerkdiensten zondag 12 januari 

Bergkerk, 10 uur ds. Axel Wicke; 

Maranathakerk 10.30 uur ds. IJjo Akkerman, S&T. 

 

Uit het culturele en levensbeschouwelijke programma 

Maranathakerk: 

 

Woensdag 22 januari, 14.30 uur, Kerken in Indonesië 

Het Haagse Juynboll Fonds ondersteunde in 2019 de 

Protestantse Theologische Hogeschool op Lewa, Soemba, 

met een tiental studiebeurzen. In dat kader  bezocht Henk 

Teutscher kerken op Soemba . Hij vertelt over de positie 

van christenen in het grootste moslimland ter wereld. 

Toegang vrij. 

 

Zondag 26 januari, 17-18 uur Klassiek concert 

Ensemble Quatriola. 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. 

 

Nieuwe inspiratie opdoen? Denk dan ook eens aan: 

In gesprek met bijbelse vrouwen 

In dit oecumenische aanbod op vier dinsdagen zetten 

pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld vier 

bijbelse vrouwen in het licht (4 en 18 februari, 3 en 17 

maart. De eerste middag is in de Bergkerk, 14.30 uur. 

Onderwerp: Ester. Info: me.nijveld@ziggo.nl 

 

Groen geloven 

Twee bezinningsavonden in de Veertigdagentijd rond 

het theologisch boek van het jaar 2019, ‘Groene 

Theologie’. Donderdag 12 maart en donderdag 2 april, 

om 20.00 uur in de Bergkerk. Info en opgave: 

me.nijveld@ziggo.nl.  

 


