
DE AGENDA 
 

Woensdag 22 december, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal. Aanmelden is niet nodig.  

 

Woensdag 22 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  
 

Vrijdag 24 december (Kerstavond). Kerstfeest voor kinderen 

en hun ouders – online. Voorganger ds. Martine Nijveld. Met 

medewerking van kinderen en kindernevendienstleiding van 

Maranathakerk en Bergkerk. Deze dienst is uitsluitend online 

te volgen via het YouTubekanaal van de Bergkerk, direct en 

achteraf. Inloggen: www.tiny.cc/DenHaagWest. Opname 

vanaf 17 uur. 

Bij deze kerstviering hoort een knutselpakket. Wil je dit 

ontvangen, stuur voor 20 december een mailtje naar: 

info@jeugdwerkdenhaagwest.nl. Het pakketje wordt dan 

bijtijds bij je thuisbezorgd. 
 

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag. Kerkdienst om 10.30 

uur. Voorganger: ds. Bert Kuipers. Organist: Bert van Stam. 

Trompettist: Pieter Koster. Bezoekers zijn welkom, aanmelden 

is niet nodig. 

 

Zondag 26 december, 10.30 uur. Ochtendgebed. 
 

Zondag 2 januari, 10.30 uur. Nieuwjaarsviering, dienst van 

Schrift en Tafel. Voorganger ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert 

van Stam. 
 

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

 

Iedere vrijdagavond  meditatie workshop, 19.45-21 uur. Nu 

online. 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 
 

Preken gehouden in de Maranathakerk zijn na te lezen op de 

website, onder Erediensten / archief van preken. 
 

 

 

 

 

Actuele info: www. maranathakerkdenhaag.nl 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 19 december 2021, 4e van de Advent, Rorate 

 

voorganger: Rob van Essen 

organist: Bert van Stam 

Musica Poëtica: Jörn Boysen, María Sánchez Ramírez 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Lizette de Koning 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 
 

Aansteken van vier ADVENTSKAARSEN 
Een vuur is warm, een vuur geeft licht en kijk: het wordt steeds meer. 

Zo krijgt de vrede een gezicht, wij wachten op de Heer. 

Vier kaarsen schijnen in de nacht, het wonder is dichtbij. 

Het kind dat zo lang werd verwacht maakt alle mensen blij. 

 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED 

 

LIED Psalm 27: 1, 2, 4 

‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’ 
 

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 6
24-26

) 
 

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. 

DIENST van de SCHRIFT 



EERSTE SCHRIFTLEZING Micha 5: 1-6  

1Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te 

behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal 

heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen 

van weleer. 

2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 

worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie 

er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. 

3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met 

de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens 

verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot 

aan de einden der aarde, 4en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië 

ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij 

zeven herders doen opstaan, ja acht vorsten uit mensen 

gekozen. 

5Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met getrokken dolk 

Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer 

het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. 

6 En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige 

volken, zal zijn als dauw die van de HEER komt, als 

regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens 

en niet naar mensenkinderen uitziet. 

 

LIED 444 

‘Nu daagt het in het oosten’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 1: 57-80 

57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht 

Elisabet een zoon ter wereld. 58Haar buren en verwanten 

hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze 

verheugden zich samen met haar. 

59Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze 

wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60Maar zijn 

moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61Ze zeiden tegen 

haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ 62Ze beduidden 

zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63Hij 

vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn 

naam.’ Iedereen was verbaasd. 64En meteen werd zijn tong 

losgemaakt en zijn mond geopend, en hij begon te spreken en 

God te loven. 65Alle omwonenden waren diep onder de indruk, 

en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen 

besproken. 66Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en 

vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de 

hand van de Heer steunde hem. 

67Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en 

sprak deze profetie: 

68‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 

Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. 

69Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 

uit het huis van David, zijn dienaar, 

70zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige 

profeten: 

71bevrijding uit de hand van onze vijanden, 

uit de greep van allen die ons haten. 

72Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders 

en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 

73de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 

74dat wij, bevrijd van onze vijanden 

en vrij van angst, Hem dienen zouden, 

75oprecht en toegewijd, ons leven lang. 

76En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de 

Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor 

Hem gereed te maken,77en om zijn volk bekend te maken met 

hun redding door de vergeving van hun zonden. 

78Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het 

stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen 79en 

schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van 

de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de 

vrede.’ 

80Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes 

leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar 

maakte aan het volk van Israël. 

 

LOFZANG  
 

Lied 339a, melodie Frits Mehrtens 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK Sonate voor cello en klavecimbel, 

Willem de Fesch (1687-1761) 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 445 (staande) 

‘De nacht is haast ten einde’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Ricercare - Guy Bovet (1942) 

 

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 het jongerenwerk van de Protestantse Kerk. 

Toelichting. Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld 

over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de 

KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de KerstChallenge 

kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het 

Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van 

binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met 

kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk 

maakt. 

2. Voor de kerkmuziek in de Maranathakerk. 

 

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


