
DE AGENDA 

 

Na de dienst krijgt u informatie uitgereikt over het 

gemeenteberaad van zondag 2 februari in de Bergkerk. 

 

Vanmiddag 17-18 uur. Klassiek concert Quatriola Ensemble. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

 

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, en het christelijke sociale denken. € 5. 

 

Zondag 2 februari, 10 uur Bergkerk. Gemeenschappelijke 

kerkdienst Den Haag-West, ‘anders vieren’ met groen 

accent, ds. Martine Nijveld. Vanaf 11.30 uur 

gemeenteberaad tot ca. 13 uur. 

 

Woensdag 5 februari, 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie. 

Duo Full-Colors: Ernst Stolz (piano) en Helene Michielsen 

(fluit) spelen een mengeling van folkmuziek, licht klassiek 

en populaire muziekstukken. Toegang en koffie gratis. 

 

Zondag 9 februari, 10.30 uur. Ds. Axel Wicke, dienst met 

cantate. ‘O Jesu Dulciissime’, Franz Tunder. Barokorkest 

Musica Poetica met zangers onder leiding van Jörn Boysen. 

Om 10 uur educatieve toelichting door de dirigent. 

 

Woensdag 12 februari, 18 uur. Gemeentemaaltijd. Lijst 

hangt in de hal. 

 

In februari en maart: In gesprek met bijbelse vrouwen – 

een oecumenisch aanbod op vier dinsdagmiddagen. 

Leiding: pastor Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld. 

Steeds van 14.30 tot 16.30 uur. 

dinsdag 4 februari, in de Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 

A (Ester, door pastor Duncan Wielzen) 

dinsdag 18 februari, in 't Praethuys van de H. Familiekerk, 

Tweede Verlengde Braamstraat – tegenover huisnr. 8 

(Mirjam, door ds. Martine Nijveld) 

dinsdag 3 maart, in de Bergkerk (Tabitha, door pastor 

Duncan Wielzen) 

dinsdag 17 maart, in 't Praethuys (Hanna, door ds. Martine 

Nijveld). 

Info en opgave bij: ds. Martine Nijveld, tel. 070 779 07 24 

// 06 16 73 37 42, me.nijveld@ziggo.nl. 

 

Permanent: de kist voor de voedselbank staat in de hal. 

 

Wilt u het werk van de Maranathakerk financieel steunen? 

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 of uw 

belangstelling op een andere manier tonen? De ambtsdragers 

van vanochtend staan u bij de koffie graag te woord. 

 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

Zondag 26 januari 2020, vierde na Epifanie 

voorganger: ds. Axel Wicke 

organist: Bert van Stam 

ouderlingen: Jan Goossensen / Erika van Gemerden 

diaken: Jorina van Bergen 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 
 

IN STILTE komen we de kerk binnen 

VERWELKOMING en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

‘Ich ruf zu dir’ – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

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 216 

‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

SMEEKGEBED  

voorganger:  ..........  zo bidden 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 870:1, 6, 7, 8 (staande) 

‘Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen’ 

DE SCHRIFT 

Bij het binnendragen van de bijbel 

zeggen wij de ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

)  

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. 

MOMENT MET DE KINDEREN 

De kinderen gaan met het LICHT naar de nevendienst. 

 

LEZING EERSTE TESTAMENT Jesaja 49:1-7 (NBV) 

DIENST van de SCHRIFT  



1Eilanden, hoor mij aan, 

verre volken, luister aandachtig. 

Al in de schoot van mijn moeder 

heeft de HEER mij geroepen, 

nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. 

2Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, 

hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; 

hij maakte me tot een puntige pijl, 

hij stak me weg in zijn pijlkoker. 

3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. 

In jou, Israël, toon ik mijn luister.’ 

4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, 

ik heb al mijn krachten verbruikt, 

het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 

Maar de HEER zal me recht doen, 

mijn God zal me belonen.’ 

5Toen sprak de HEER, 

die mij al in de moederschoot 

gevormd heeft tot zijn dienaar 

om Jakob naar hem terug te brengen, 

om Israël rond hem te verzamelen – 

dat ik aanzien zou genieten bij de HEER 

en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. 

6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 

om de stammen van Jakob op te richten 

en de overlevenden van Israël terug te brengen, 

dat is nog maar het begin. 

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 

opdat de redding die ik brengen zal 

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

7Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, 

tegen hem die smadelijk veracht wordt, 

die door vreemde volken wordt verafschuwd, 

die dienaar is van vreemde heersers: 

Koningen zullen dit zien en opstaan, 

vorsten buigen diep voorover, 

omwille van de HEER, die betrouwbaar is, 

de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. 

SCHRIFTLIED: 531 

‘Jezus die langs het water liep’ 

LEZING TWEEDE TESTAMENT Matteüs 4:12-25 (NBV) 

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen 

was, week hij uit naar Galilea. 13Hij liet Nazaret achter zich 

en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in 

het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo ging in vervulling 

wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon 

en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant 

van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het 

volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en 

zij die woonden in de schaduw van de dood werden door 

het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn 

verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk 

van de hemel is nabij!’ 

18Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, 

die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze 

wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij 

zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van 

mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en 

volgden hem. 21Even verderop zag hij twee andere broers, 

Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze 

waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen 

van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot 

en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 

23Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de 

synagogen, verkondigde het goede nieuws van het 

koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het 

volk. 24Het nieuws over hem verspreidde zich in heel 

Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden 

door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en 

maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij 

genas hen. 25En grote groepen mensen volgden hem, uit 

Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het 

gebied aan de overkant van de Jordaan. 

LOFZANG 339 d  

 

OVERWEGING 

LIED 533 

‘Daar komt een man uit Nazaret’ 

ONTHEFFING VAN JAN GOOSSENSEN 

UIT ZIJN AMBT ALS OUDERLING 

LIED 316 

‘Het woord dat u ten leven riep’ 

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 Scherzetto – Louis Vierne (1870-1937) 

VOORBEDEN EN STIL GEBED 

 diaken:   .... zo roepen wij U aan: 

   allen:   HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

De kinderen komen terug in de kerk 

SLOTLIED 418 (staande) 

‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’ 

WEGZENDING en ZEGEN 

 
 

 

 

 

SLOTMUZIEK Improvisatie 

waaronder de uitgangscollecte 
 

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de gemeentezaal te 

ontmoeten bij koffie/thee/limonade (met traktatie). 

De preek ligt in gedrukte vorm  op de balie. Vanaf morgen 

staat hij ook op de website. 


