
ONZE VADER 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. Amen. 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN BEKER 

Bij het delen van brood en beker klinkt:  

‘Machet die Tore weit, 

Christian Ludwig Boxberg (1670-1729) 

“Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 
 

DANKGEBED 

 

SLOTLIED 435: 1, 2 – solozang 

“Hef op uw hoofden, poorten wijd!” 

 

AFSLUITENDE WOORDEN, ZENDING EN ZEGEN (staande) 

allen: AMEN 

De gemeente gaat weer even zitten. 
 

SLOTMUZIEK  Improvisatie 
 

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 het onderhoud 

van de Maranathakerk. 

 

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

 

Deze dienst is uitgezonden via internet (www.kerkomroep.nl of 

de app Kerkomroep) en is daar ook later te beluisteren. 

 

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website, 

onder Erediensten.  

 

DE AGENDA 
 

Vanmiddag, 17-18 uur. Kerstconcert. Met kamerkoor The 

Byrds, pianist Eduard Preda en organist Bert van Stam. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

Aanmelden: na de dienst bij Marian van Duijvenvoorde.  

 

Woensdag 16 december, 19.30-20.00 uur. Vespers in Advent. 

Muziek, Bijbellezing, stiltemoment, gebeden. 

 

Zondag 20 december, 10.30 uur. Kerkdienst Derde Advent. 

Voorganger: ds. Rob van Essen. Organist: Lieuwe de Jong. 
 

Zondag 20 december, 17-18 uur. Kerstconcert door 

barokorkest Musica Poëtica o.l.v. Jörn Boysen. Toegang vrij. 

Aanmelden: via info@maranathakerkdenhaag.nl of 

06 41 45 28 29.  

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

 MARANATHAKERK 

13 december 2020 Derde zondag van Advent - Gaudete (verheug je) 

 

voorganger: ds. Martine Nijveld 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Margreet de Pous; diaken: Hanneke Richter 

kindernevendienst: Lizette de Koning 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

Musica Poëtica: Michal Bitan, sopraan; Iris Bouman, alt 

João Luís Paixão, bas; John Ma & Giorgos Samoilis, viool 

María Sanchez, basviool; Bert van Stam, orgel; 

Jörn Boysen, klavecimbel en dirigent. 
 

Bij deze dienst 

Er is geen samenzang. De solozang wordt verzorgd door Iris Bouman. 

Voor het eerst in deze coronatijd vieren we een dienst van Schrift & 

Tafel. Een vreugdevol gebeuren op deze zondag Gaudete, ‘Verheug je’. 

Voor wie meedoet via de kerkomroep: als u een stukje brood en een 

bekertje wijn of druivensap klaarzet voordat de dienst begint, kunt u 

ook thuis de maaltijd meevieren. Zo zijn we met elkaar verbonden. 

 

 

 

 

WELKOM  
 

AANVANGSMUZIEK  

In Dulci Jubilo, BWV 729,  

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 

 

Op de DREMPEL zeggen we woorden uit de  

psalm van de zondag, Psalm 85 

ouderling: Waar Hij ook gaat, de vrede gaat hem voor, 

allen: LIEFDE EN TROUW ONTSPRUITEN IN ZIJN SPOOR. 

ouderling: Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, 

allen: ZIJ BLOEIT ALOM WAAR HIJ ZIJN VOETSTAP RICHT. 
 

SMEEKGEBED 

Lied 463: 1, 4 – solozang 

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld 

Lied 463: 8 – solozang 

 

VOOR DE KINDEREN 
Er is een klein verhaal voor de kinderen (en voor iedereen die van 

verhalen houdt) en vervolgens gaan de kinderen naar de 

kindernevendienst. 
 

DE SCHRIFTEN 

 

WOORD VOORAF BIJ DE LEZING 

 

LEZING UIT DE PROFETEN  Jesaja 65:17-25 (NBV 2004) 
17

 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 

het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18

 Er zal alleen maar blijdschap zijn 

DIENST van SCHRIFT & TAFEL en CANTATE  



en groot gejuich om wat ik schep. 

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 

en schenk haar bevolking vreugde. 
19

 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen 

en mij verblijden over mijn volk. 

Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20

 Geen zuigeling zal daar meer zijn 

die slechts enkele dagen leeft, 

geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 

want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 

en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21

 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 

wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22

 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 

van wat zij planten zal geen ander eten. 

Want de jaren van mijn volk 

zullen zijn als de jaren van een boom; 

mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 

van het werk van hun handen. 
23

 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 

en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 

Zij zullen, met heel hun nageslacht, 

een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24

 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, 

ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25

 Wolf en lam zullen samen weiden, 

een leeuw en een rund eten beide stro 

en een slang zal zich voeden met stof. 

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 

LIED 454 – solozang 

‘De mensen die gaan in het duister’ 
 

OVERDENKING 

 

DE CANTATE  

In dulci jubilo’, Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
 

1. 

In dulci jubilo 

Nun singet und seid froh! 

Unsers Herzens Wonne 

Liegt in praesipio, 

Und leuchtet als die Sonne 

Matris in gremio, 

Alpha es et O!  
 

1.  

In zoete vreugde 

Zingt nu en wees blij! 

De vreugde van ons hart 

ligt in de kribbe, 

en straalt als de zon 

in moeders schoot, 

U bent alpha en omega! (het begin en 

het einde: alles) 

2. 

O Jesu parvule 

Nach dir ist mir so weh! 

Tröst mir mein Gemüte 

O puer optime 

Durch alle deine Güte 

O princeps gloriae. 

Trahe me post te!  

 

2. 

O tere Jezus 

Ik verlang zo naar U! 

Troost mijn gemoed 

O beste der jongelingen 

Door al Uw goedheid 

O prins van de glorie. 

Breng me bij U! 

3. 

O Patris caritas! 

O Nati lenitas! 

Wir wären all verloren 

Per nostra crimina 

So hat er uns erworben 

Coelorum gaudia 

Eia, wären wir da!  

 

3. 

O liefde van de Vader! 

O zachtmoedigheid van de Zoon! 

We zouden allen verloren zijn 

Door onze zonden 

Maar hij heeft voor ons verworven 

De vreugde van de hemel 

Waren we daar maar! 

4. 

Ubi sunt gaudia 

Nirgend mehr denn da! 

Da die Engel singen 

Novi cantica, 

Und die Schellen klingen 

In regis curia. 

Eia, wären wir da!  

 

4. 

Er is nergens meer 

vreugde dan daar! 

Waar de engelen 

nieuwe liederen zingen, 

en de bellen klinken 

in het hof van de Koning. 

Waren we daar maar! 

DE GEBEDEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 
 

diaken:  .... zo bidden wij: 

allen:  HEER, HOOR ONS GEBED 

 

MEDEDELINGEN 

 

DE TAFEL 

We vieren de maaltijd in de ons vertrouwde lopende vorm; we 

vragen u daarbij goed te letten op de aanwijzingen van de 

medewerkers. 

Brood staat voor iedereen klaar in kleine eenpersoonsbakjes op 

de tafel middenvoor. Wijn en sap staat in kleine glaasjes klaar op 

de tafels aan weerszijden. Daarnaast staan tafels voor de lege 

glaasjes. 

En natuurlijk houden we ons in alles aan de coronarichtlijnen. 

We volgen de looproutes en houden 1,5 meter afstand van 

elkaar, ook bij het lopen naar brood en wijn/sap. 

Verder: 

De vredegroet doen we anders dan anders. We lopen niet door 

de kerk en geven elkaar geen hand. En ook het Onze Vader 

bidden we NIET hand in hand. 

Veel is anders dan anders. Maar in alle omstandigheden blijft: 

iedereen is van harte welkom bij deze Maaltijd! 
 

NODIGING 

 

BEURTSPRAAK 

voorganger:  Laat ons dankzeggen de Ene 

allen:  WANT VOOR EEUWIG IS  

  GODS VRIENDSCHAP 

 

TAFELGEBED: NIEMAND HEEFT U OOIT GEZIEN 

(Klein tafelgebed; tekst Huub Oosterhuis;  

licht aangepast MN) 

 

VREDEGROET 

voorganger:  Vrede zij met u allen 

gemeente:  VREDE OOK MET U 

voorganger:  Wensen wij elkaar  

  de vrede van Christus 

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE AGENDA 
  

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 

Vanwege de coronamaatregelen houden we op donderdag 24 

december TWEE KERSTVIERINGEN VOOR JONG EN OUD in 

plaats van één. En wel om 16.00 uur én om 19.00 uur, in de 

Bergkerk dit jaar. Ook voor deze vieringen moeten we ons 

houden aan het maximum van 30 kerkgangers (= inclusief 

kinderen). Door twee vieringen te organiseren kunnen we 

meer mensen in onze herberg binnenlaten. En natuurlijk moet 

u zich aanmelden: bij bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. 

Deze viering wordt ook via kerkomroep en livestream 

uitgezonden: een viering speciaal voor kinderen én voor 

iedereen die creatief en speels met hen mee wil vieren. 

Voor de kinderen die thuis meevieren? Vraag het 

knutselpakket tijdig aan: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl 

ds. Martine Nijveld 

 

ZANG DOOR GEMEENTELEDEN? 

Omdat samenzang niet mogelijk is, hebben in de afgelopen 

maanden musici en solisten de diensten met muziek en zang 

gekleurd. Graag willen we in de komende tijd meer mensen 

betrekken bij de zang. Bij dezen roepen we daarom 

gemeenteleden die van zingen houden (en ook wel een beetje 

zingen kunnen), op om u aan te melden voor ‘de 

gemeentezang’. Dat kan bij Bert van Stam, organist 

Maranathakerk (organist@maranathakerkdenhaag.nl) of bij 

Christi van der Hauw-Scheele, cantor Bergkerk  

(jaap-christi@online.nl). 

Nadat we de opgaven binnen hebben, maakt Bert een rooster 

voor de Maranathakerk en Christi voor de Bergkerk. Voor één 

dienst hebben we vier zangers nodig. Deze zangers doen dan 

voor en namens de andere kerkgangers de gemeentezang. Ze 

zullen een deel van de liederen doen in de dienst. De andere 

liederen worden gelezen of muzikaal vertolkt. De zangers 

moeten natuurlijk op een afgesproken tijd vóór de dienst in de 

kerk komen om te oefenen/in te zingen. De andere zondagen 

vullen we blijvend in met solisten en/of extra musici. 

Hebt u/heb jij belangstelling? Geef u op! Met een hartelijke 

groet, namens musici, cantor en voorgangers, ds. Martine 

Nijveld. 

 

ONLINE GESPREKSAVOND 

De bijbeltekst van deze dienst is ook besproken op de online 

gespreksavond afgelopen maandag; een experiment, passend in 

deze tijd. 

In januari zijn er nog twee online gespreksavonden.  

Belangstelling? Mail met me.nijveld@ziggo.nl   

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 


