DE AGENDA
Woensdag 8 december, 10-12 uur. Koffieochtend in de
tuinzaal. Aanmelden is niet nodig.
Woensdag 8 december, 19.30-20 uur. Vesper in de
adventstijd. In verband met de coronamaatregelen zijn de
woensdagse vespers dit jaar uitsluitend te volgen op internet
(Kerkomroep audio). Eenvoudige toegang: via de website
maranathakerkdenhaag.nl
Zaterdag 11 december, 14-16 uur. De kerk is op alle
zaterdagen tot Kerst geopend voor bezoekers, om een kaarsje
aan te steken, voor een gesprek met gastvrouw/heer en om
de stilte te ervaren.
Zondag 12 december, 10.30 uur, kerkdienst op Derde Advent.
Voorganger: Mark van der Laan. Organist: Bert van Stam.

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE

MARANATHAKERK
Zondag 5 december 2021, 2e van de Advent
voorganger: ds. Bert Kuipers
organist: Bert van Stam
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken a.i.: Pieter van den Broek
kindernevendienst: Hanne Glerum
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
In STILTE komen we de kerk binnen

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.

WELKOM en Calendarium

Zondag 19 december, 10.30 uur. Kerkdienst op Vierde
Advent. Voorganger: ds. Rob van Essen. Organist: Bert van
Stam. Met medewerking van Jörn Boysen (klavecimbel) en
María Sánchez Ramírez (cello).

DE VOORBEREIDING

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

Aansteken van twee ADVENTSKAARSEN

Iedere vrijdagavond meditatie workshop, 19.45-21 uur. Nu
online. Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.)

AANVANGSMUZIEK
Prelude over Psalm 80 – Bert van Stam

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui
Een vlam die langzaam groter wordt, vertelt een mooi verhaal.
Het licht van onze goede God schijnt voor ons allemaal.
Geloof maar dat Hij mensen ziet. Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’
Want God vergeet de mensen niet en Hij komt naar ons toe.

Kopij januarinummer wijkblad Maranathakerk, uiterlijk 10
december sturen aan publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
Of bel Jan Goossensen, 06 44 91 63 62.

BEMOEDIGING
ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gevraagd: mensen die mee willen doen met de
Klimaatwakers. Dat is een burgerinitiatief (overdag waken
voor de Tweede Kamer, ’s nachts online) om ervoor te zorgen
dat het nieuwe regeerakkoord een goede klimaatparagraaf
krijgt. Informatie: Jan Kouwenberg, tel. 06 23 67 24 67.

DREMPELGEBED

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
Preken gehouden in de Maranathakerk zijn na te lezen op de
website, onder Erediensten / archief van preken.

Actuele info: www. maranathakerkdenhaag.nl

LIED Psalm 80: 1, 2
‘O God van Jozef, leid ons verder’

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
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
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 Genesis 18: 1-15 (NBV21)
1De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.
Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen
hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3en zei:
‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4Ik zal wat
water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u
hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets te eten
brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat.
Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij
antwoordden: ‘Dat is goed, ga uw gang.’
6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie
schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7Daarna snelde hij naar de
kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een
knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8Hij haalde boter en melk,
nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij
aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
9‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’
antwoordde hij. 10Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar
bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de
ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11Nu waren
Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw
vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12Daarom lachte ze in zichzelf.
Zou een zwangerschap voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik
ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud.
13Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom
vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan
brengen? 14Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de
vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom Ik bij je terug en dan heeft
Sara een zoon.’ 15Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’
Maar Hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

LIED 443
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LIED 745: 1, 2, 3, 5
‘Uit de schemer van de tijden’

UITLEG EN VERKONDIGING
LIED 464: 3, 4, 10
‘Een engel spreekt een meisje aan’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED
ONZE VADER
SLOTLIED 440: 1, 3 (staande)
‘Ga, stillen in den lande’

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN

‘De engel Gabriël komt aangesneld’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 1: 26-38 (NBV21)
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in
Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog
maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.’
29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat
die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar:
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je
zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus
noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste
worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader
David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog
geen gemeenschap met een man.’
35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom
zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van
God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor
God is niets onmogelijk.’
38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt
gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

SLOTMUZIEK
Andante cantabile, KV 150 uit 'London Sketchbook',
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Twee COLLECTES bij de uitgang
(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per
bankoverschrijving. Zie de nummers in de Agenda.)
Bestemming collectes
1. Voor de diaconie, ten behoeve van De Kinderwinkel in

Moerwijk.
Toelichting. Dit is een project van de protestantse wijkgemeente van
de Marcuskerk en Stek. De Kinderwinkel wil een veilige thuisplek zijn
voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het
niet gemakkelijk hebben. Er werken twee beroepskrachten en veertig
vrijwilligers aan tal van activiteiten: kinder- en tienerinloop, ouderkindochtenden, een restaurant, huiswerkbegeleiding,
muziekprojecten, uitstapjes.
Om kennis te maken, kunt u dinsdag 14 december van 13-15 uur
langs komen in de Kinderwinkel, Van Baerlestraat 113. Graag wel
aanmelden, via kinderwinkel@stekdenhaag.nl.

2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van onderhoud van
het gebouw.
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Na de dienst: koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.

