DE AGENDA
Maandag 7 december Online gespreksgroep in Advent. Ook
wie er de eerste keer niet bij was is welkom. Centraal staat
een bijbeltekst die we zondag 13 december in de kerkdienst
lezen. We vertellen elkaar wat we erin horen, en natuurlijk
zorg ik voor wat achtergrondinformatie.
- Mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail
bij mij aan;
- Ik stuur alle belangstellenden vervolgens een uitnodiging
via Google Meet. (Voor wie dit niet kent, informeer even in
je omgeving – of eventueel bij mij – hoe dit werkt; het is heel
gebruiksvriendelijk).
- Op de avond zelf kun je dan online aanschuiven, van 19.45
uur tot ongeveer 21.00 uur
Met hartelijke groeten, Martine Nijveld,
me.nijveld@ziggo.nl.
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.).
Woensdag 9 december, 19.30-20.00 uur. Vespers in Advent.
Muziek, Bijbellezing, stiltemoment, gebeden.
Zondag 13 december, 10.30 uur. Kerkdienst op Derde
Advent. Voorganger: ds. Martine Nijveld. Organist: Bert van
Stam.
Ds. Nijveld schrijft: ‘Het is ook een dienst van Schrift & Tafel.
We hebben er goed over nagedacht hoe we dat in deze
andere tijden veilig kunnen doen. Weet u dus welkom.
Natuurlijk kunt u ook thuis aan het avondmaal meedoen. In
dat geval kunt u zelf een stukje brood en een bekertje wijn
of sap klaarzetten voordat u de viering meemaakt via
kerkomroep. Zo zijn we met elkaar verbonden.
Ook Musica Poetica werkt aan deze viering mee. Onder
leiding van Jörn Boysen brengen ze een kleine cantate ten
gehore én nog een ander muziekstuk.’
Zondag 13 december, 17-18 uur. Muziek in kerstsfeer. Met
kamerkoor The Byrds, pianist Eduard Preda en organist Bert
van Stam. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Aanmelden: via info@maranathakerkdenhaag.nl of 06 41 45
28 29 (sms of tel.).
Zondag 20 december, 10.30 uur. Kerkdienst Derde Advent.
Voorganger: ds. Rob van Essen. Organist: Lieuwe de Jong.
Zondag 20 december, 17-18 uur. Concert door barokorkest
Musica Poëtica o.l.v. Jörn Boysen. Toegang vrij. Aanmelden:
via info@maranathakerkdenhaag.nl of 06 41 45 28 29.
‘Broodje bijbel’ op donderdag 10 december (Bergkerk) gaat
NIET door.

Wilt u de Maranathakerk financieel 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).

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 6 december 2020, Tweede Advent
Voorganger: Jelle de Haan
organist: Bert van Stam
violiste: Hetty Huveneers
zang: Jorina van Bergen, Marian van Duijvenvoorde
ouderling: Henk Teutscher
diaken: Hester Jansen
kindernevendienst: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
VERWELKOMING en CALENDARIUM
AANVANGSMUZIEK
Allegro – Joseph-Hector Fiocco (1703-1741)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
INLEIDING op het thema, ‘Niet ik, Hij!’
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 24 – wisselzang tussen voorzangers en
voorganger
1. Voorzanger:
De aarde en haar volheid zijn
Des HEREN koninklijk domein,
De wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
Rivieren breken zich ruim baan
Om Gods volmaakte hand te tonen.

2. Voorganger:
Wie is de mens die op zal gaan
En voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Voorzanger:
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
Zijn hart en handen zuiver houdt
Van kwade trouw en valse eden.

4.Voorzanger:
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
Aloude deur, maak wijd uw boog,
Laat uw verheven koning binnen.
Wie is de vorst zo groot in eer,
Die sterke held?
Voorganger:
Het is de HEER,
Die alle macht kan overwinnen.
5. Voorzanger:
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
Aloude deur, maak wijd uw boog,
Ruim baan voor de verheven koning.
Voorganger:
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Voorzanger:
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn
woning.

3. Voorganger:
God is hem zegenrijk nabij,
In ’t recht des HEREN wandelt hij,
De God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht
En zoekt des HEREN aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

SMEEKGEBED en GLORIA Lied 654, 1, 4, 6
‘Zingt nu de Heer, stemt allen in’

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.
De KINDEREN gaan naar de nevendienst.

geweest is, want Hij was eer dan ik. 31 En zelf wist ik niet van
Hem, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik dopen met water.
32 En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de
Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op
Hem. 33 En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had
om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de
Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met
de Heilige Geest doopt. 34 En ik heb gezien en getuigd, dat
deze is de Zoon van God.
*) Jesaja 40: 3
**) Betanië betekent Huis van de arme, van de ellendige. Hebreeuws: bet-‘ani

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 40: 1-11 (NBG ’51)

LIED 456 b: 1, 2

1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart
van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is,
dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des
HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des
HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk
dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het
oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.
5 En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het
levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft
het gesproken. 6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt:
Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als
een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als
de adem des HEREN daarover waait. Voorwaar, het volk is
gras. 8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van
onze God houdt eeuwig stand.
9 Klimt op een hoge berg, vreugdebode Sion: verhef uw stem
met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg
tot de steden van Juda: 10 Zie, hier is uw God! Zie, de Here
HERE zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij
oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor
Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm
de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de
zogenden zal Hij zachtkens leiden.

‘Kwam van Godswege en man in ons bestaan’

LIED 158a: 1, 2

SLOTLIED 438: 1, 4

‘God zij geloofd uit alle macht’

‘God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 1: 19-34 (NBG ’51)

WEGZENDING en ZEGEN (staande)
allen: AMEN

19 En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit
Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te
vragen: Wie zijt gij? 20 En hij beleed en ontkende het niet; en
hij beleed: Ik ben de Christus niet. 21 En zij vroegen hem: Wat
dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de
profeet? En hij antwoordde: Nee. 22 Zij zeiden tot hem: Wie
zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen, die ons
gezonden hebben; wat zegt gij van uzelf? 23 Hij zeide: Ik ben
de stem van één die roept in de woestijn: Maakt recht de weg
des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. *)
24 En er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. 25 En
zij vroegen hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan,
indien gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 26
Johannes antwoordde hen en zeide: Ik doop met water,
midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet. 27 Hij, die na
mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
28 Dit geschiedde te Betanië **) over de Jordaan, waar
Johannes doopte.
29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie,
het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 30 Deze is
het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij

UITLEG EN VERKONDIGING
‘En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem
priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij?
(...) Ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.’ (Johannes
1 : 19 en 34)

MUZIEK
Figurirter Choral 'Der Herr ist mein getreuer Hir' Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
LIED 445: 1, 4
‘De nacht is haast ten einde’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen:
HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER

De gemeente gaat weer even zitten.

SLOTMUZIEK
Allegro Assai, uit Sonate 1 –
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Bij de uitgang worden TWEE COLLECTES gehouden.
U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bankoverschrijving.
Zie de rekeningnummers in de Agenda.

1. Voor de Diaconie. Dit is de Adventsactie. Hulp aan de
kerken in Syrië, voor de wederopbouw van het land.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van de
verwarming van de Maranathakerk.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder Erediensten.

