SLOTMUZIEK
Finale over 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ –
Hayo Boerema
Bij de uitgang worden DRIE COLLECTES gehouden.
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

1. Voor de Diaconie. Dit is een landelijke collecte van
Kerk in Actie (PKN) voor vluchtelingen-kinderen in
Griekenland.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het
onderhoud van de Maranathakerk.
3. Start Adventsactie. Hulp aan de kerken in Syrië, voor
de wederopbouw van het land.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 29 november 2020, Eerste Advent
Voorganger en solozang: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
ouderling: Hanneke Richter
diaken: Adrie Vrolijk
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van SCHRIFT en DOOP
IN STILTE komen we de kerk binnen

DE AGENDA

VERWELKOMING en CALENDARIUM

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder Erediensten. De preek van vanochtend ligt ook in
gedrukte vorm op de balie.

AANVANGSMUZIEK
Fuga in g kl. (BWV 577) – toegeschreven aan
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Woensdag 2 december, 10-12 uur. Koffieochtend in de
tuinzaal. Reserveren is niet nodig.

DE VOORBEREIDING

Zondag 6 december, 10.30 uur, tweede advent. Kerkdienst,
voorganger Jenne de Haan, Delft. Organist: Bert van Stam.
Woensdag 9 december, 14.30-16.30 uur. Ontmoeting met
Loek Bos, beeldhouwer in Duinoord. Voordracht met beelden.
Toegang vrij. Aanmelden: via info@maranathakertkdenhaag.nl
of 06 41 45 28 29 (sms of tel.).

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 445 – solozang

Zondag 13 december, 10.30 uur. Cantatedienst met Musica
Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. Voorganger:
ds. Martine Nijveld. Organist: Bert van Stam.
Wilt u het werk van de Maranathakerk ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
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 graag te woord.
Diensten in de Maranathakerk zijn ook te beluisteren, direct en
achteraf, via internet. Ga naar kerkomroep.nl.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl
Reserveren voor alle activiteiten in de Maranathakerk:
via info@maranathakerkdenhaag.nl
of 06 41 45 28 29 (sms of tel.).

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl

‘De nacht is haast ten einde’

SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.

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

MUZIEK
Variaties over 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’,
Hayo Boerema (1972)

DE SCHRIFT
Voor het lezen 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.
MOMENT MET DE KINDEREN
De kinderen gaan daarna met het LICHT naar de
nevendienst

LEZING Eerste Testament Jesaja 63:15-64:3 (NBV)
15Zie neer vanuit de hemel,
kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning.
Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden?
U bent niet meer met mij begaan,
uw ontferming gaat aan mij voorbij.
16U bent toch onze vader?
Abraham heeft ons niet gekend
en Israël zou ons niet herkennen,
maar u, HEER, bent onze vader,
van oudsher heet u Onze beschermer.
17Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?
Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt,
zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?
Keer toch terug, omwille van uw dienaren,
van de stammen die u toebehoren.
18Sinds kort hebben onze vijanden
uw heilig volk in hun macht gekregen
en uw heiligdom vertrapt.
19Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
64 1Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
2omdat u de geduchte daden doet
waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen!
De bergen zouden voor u beven.
3Nog nooit is zoiets gehoord,
niet eerder zoiets vernomen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.

MUZIEK
Variaties over 'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer' Hayo Boerema
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. 9 De 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!’

ACCLAMATIE Wij zeggen in samenspraak:
WOORDEN VAN LEVEN, EEN WEG OM TE GAAN:
JEZUS MESSIAS

OVERWEGING
LIED 437 – solozang
‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’

DE DOOP
Gedoopt wordt CHARLOTTE MARIA FAYE KOSTER
VOORBEREIDENDE GEDACHTEN
ALS DOOPLIED
Voorspel en koraal over lied 355 – Bert van Stam
‘Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder’

GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en
begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige
Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven. Amen.

HET DOOPVONT WORDT GEVULD
DOOPVRAGEN
DOOP
DOOPKAARS, -BIJBEL EN -OORKONDE
DANKLIED van CD: The Lord Bless You And Keep You
(John Rutter) door de Black dyke Band, dirigent
Nicholas J. Childs.
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
And give you peace (4x).
Amen (6x).

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 444 – solozang ‘Nu daagt het in het oosten’
WEGZENDING en ZEGEN (staande)
allen: AMEN
De gemeente gaat weer even zitten.

