SLOTMUZIEK Improvisatie
COLLECTES bij de uitgang: twee collectes
(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per
bankoverschrijving. Zie de nummers in de Agenda.)
Bestemming collectes
1. Voor de diaconie, ten behoeve van vluchtelingenkinderen in
Griekenland.
Toelichting. Kerk in Actie houdt deze week een landelijke huis-aanhuiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Drie
organisaties worden ondersteund die kinderen opvangen en zorgen
voor kleding, voedsel en onderwijs.

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van onderhoud van
het gebouw.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 28 november 2021, 1e van de Advent
voorganger: ds. Erika van Gemerden
organist: Bert van Stam
ouderling: Sander Laman Trip
diaken a.i.: Henk Teutscher
kindernevendienst: Marleen van Loenen
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT

Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.

In STILTE komen we de kerk binnen

DE AGENDA

WELKOM en Calendarium

Na de dienst: trekking van de bazaarloterij in de
gemeentezaal.
Woensdag 1 december, 10-12 uur. Muzikale buurtkoffie.
Guido van de Meent zingt Franse chansons en Nederlandse
luisterliedjes. Toegang vrij.
Zondag 5 december, 10.30 uur, kerkdienst op Tweede Advent.
Voorganger ds. Bert Kuipers. Met cantate ‘Jauchzet dem
Herrn’ door Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen.
Om 10 uur educatieve toelichting door de dirigent in de
gemeentezaal.
Zondag 12 december, 10.30 uur, kerkdienst op Derde Advent.
Voorganger Mark van der Laan. Organist: Bert van Stam.
Woensdag 15 december, 14.30-16.30 uur. ‘Een lust voor het
oog’. Botine Koopmans en Dick Valentijn (Monumentenzorg
Den Haag) houden een voordracht over hun boek over de 25
mooiste Haagse kerken. Toegang vrij.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur.
Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.)
Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is
beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05.
E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.nl.
Wilt u de Maranathakerk financieel steunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
algemene doeleinden);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds Maranathakerk,
o.a. voor het culturele en levensbeschouwelijke programma);
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw interesse op
een andere manier tonen? Neem contact op met een van de
ambtsdragers. Algemeen mailadres:
info@maranathakerkdenhaag.nl

Actuele info: www. maranathakerkdenhaag.nl

AANVANGSMUZIEK
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659),
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE VOORBEREIDING
Aansteken van de eerste ADVENTSKAARS
op tafel onder klokgelui
BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
DREMPELGEBED
LIED Psalm 25: 1, 2
‘Heer ik hef mijn hoofd en handen’
SMEEKGEBED, afgesloten met:
voorganger:
.......... zo bidden wij:
v.
Heer ontferm U
a.
HEER ONTFERM U
v.
Christus onferm 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
LIED 158b, lofzang van Zacharias (staande)
‘Een schoot van ontferming is onze God’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN
Een kaarsje maakt een groot verschil.
Hij fluistert naar de rest: ‘Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kun je best!’
Vandaag begint een mooie tijd, we wachten op de Heer.
En als het licht zich hier verspreidt dan stralen wij steeds meer.
(Tekst uit adventproject van Kind op Zondag)

LIED (melodie: Nu daagt het in het Oosten)
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen
en komt ons tegemoet.
EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 40: 1-11 (NBV21)
1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar
slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de
HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de
woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat
elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al
wat leeft. De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou
ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit
volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van
onze God houdt eeuwig stand.
9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met
kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg
tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal
heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem
uit.
11 Als een herder weidt Hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst,
en zorgzaam leidt Hij de ooien.

LIED 442
‘Op u mijn Heiland blijf ik hopen’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 1: 1-25 (NBV21)
1Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te
doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben
voltrokken, 2en die ons zijn overgeleverd door degenen die
vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het
Woord zijn geworden, 3 leek het ook mij goed om alles van de
aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in
ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te
stellen, 4om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de
zaken waarin u onderricht bent.
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die
Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde.
Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren
rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven,
geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden
geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden
waren al op leeftijd.
8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de
priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de
priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het
reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het
offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de
Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond.
12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd
door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees
niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal

je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen.
14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen
zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen
van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld
worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn
moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer,
hun God, terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de
geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te
verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo
zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’
18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar
is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op
leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in
Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws
te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn
woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan,
zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit
alles gaat gebeuren.’
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de
mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom
bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen
zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had
gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.
23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf
maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft
zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat
de mensen me niet langer verachten.

LOFZANG





Muziek: Arie Eikelboom
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UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
Koraalbewerking ‘Von Gott will ich nicht lassen’,
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795)
LIED 439: 1, 2
‘Verwacht de komst des Heren’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 451: 1, 3, 5 (staande)
‘Richt op uw macht o Here der heerscharen’
WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN

