DE AGENDA
Zondag 26 december, 10.30 uur. Kort ochtendgebed.
Uitsluitend te volgen via internet. Gemakkelijke toegang via de
website maranathakerkdenhaag.nl. Ook de Orde van Dienst
staat op de website.
Zondag 2 januari, 10.30 uur. Nieuwjaarsviering. Voorganger
ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam.
Uitsluitend te volgen via internet. Gemakkelijke toegang via de
website maranathakerkdenhaag.nl. Ook de Orde van Dienst
staat op de website.
Zondag 9 januari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger
ds. Robert Jan Bakker. Organist: Bert van Stam.
Uitsluitend te volgen via internet. Gemakkelijke toegang via de
website maranathakerkdenhaag.nl. Ook de Orde van Dienst
staat op de website.
Bij alle online-vieringen geldt een uitzondering. Wie geen
toegang tot internet heeft, of wie om strikt persoonlijke
redenen de dienst in de kerk wenst bij te wonen, is in de kerk
welkom.
Permanent. De kist voor de voedselbank staat in de hal.

KERSTOCHTEND VANUIT DE

MARANATHAKERK
25 december 2021, Kerstmorgen, Geboorte van de Heer
voorganger: ds. Bert Kuipers
organist: Bert van Stam
trompettist: Pieter Koster
solozang: Jorina van Bergen
ouderling: Erika van Gemerden
diaken a.i.: Pieter van den Broek
koster: Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
WELKOM en Calendarium
AANVANGSMUZIEK
Allegro (deel 2) uit trompetsonate in D,
Giuseppe Torelli (1658-1709)

DE VOORBEREIDING

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

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui

Interim-predikant Maranathakerk: ds. Folly Hemrica. Zij is
beschikbaar voor crisispastoraat. Contact: tel. 06 45 65 40 05.
E-mail: f2hartzhemrica@hetnet.nl.

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

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);

DREMPELGEBED

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.

LIED 477, 1 en 2 (orgel en trompet)
‘Komt allen tezamen’

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 476: 1 en 2 zang, 3 orgel, 4 zang
‘Nu zijt wellekome’

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 624-26)
Moment met de KINDEREN

Actuele info: www. maranathakerkdenhaag.nl

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 52, 7-10 (NBV21)
Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
8Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
9Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij.
10De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

SLOTLIED 481: 1 zang, 2 trompet, 3 zang
‘Hoor, de engelen zingen de eer’

LIED 498: 3, 4, 5 (orgel)
‘Hef uw hoofden, kleine mensen’
TWEEDE SCHRIFTLEZING Johannes 1: 1-5 (NBV21)
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. 2Het was in het begin bij God.
3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan
van wat bestaat.
4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de
mensen.
5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen.

LIED 488 (solozang)
‘In den beginne was het woord’

DERDE SCHRIFTLEZING Lucas 2: 8-13 (NBV21)
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de
stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie
goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het
volk:
11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen
een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een
voederbak ligt.’
13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger
dat God prees met de woorden:

LOFZANG Lied 487: 1 (solozang)
‘Eer zij God in onze dagen’

UITLEG EN VERKONDIGING
MUZIEK
LIED 496 (orgelimprovisatie)

WEGZENDING EN ZEGEN
a: AMEN
SLOTMUZIEK
Allegro (deel 4) uit trompetsonate in D,
Giuseppe Torelli
COLLECTES
Uw aandacht wordt vanochtend gevraagd
voor TWEE COLLECTES.
U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.
Bestemming collectes.
1. Kerstcollecte Protestantse Kerk, ‚Kom op voor
kinderen in de knel’, hulp aan vluchtelingenkampen in
Griekenland.
Toelichting. Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke
hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen,
sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de
uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen
opgroeien. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen
opvangen en hun kleding, voedsel, zorg en onderwijs geven.

2. Voor de Haagse Diaconie, ten behoeve van De Halte.
Toelichting. De Halte is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in
acute nood, waar vrouwen en kinderen wonen. De twee woningen in
hartje Den Haag kunnen maximaal zestien personen huisvesten. De
opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk.
De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel' waar mensen op adem kunnen
komen. De bewoners zijn (uitgeprocedeerde) asielzoekers in
schrijnende situaties, die niet de straat op gestuurd kunnen worden.
Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den Haag geen
tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen er terecht.
Om kennis te maken met dit project, kunt u 19 januari 2022 van 1415 uur langs komen in de Lukaskerk, Om en Bij 2. Graag aanmelden
via eisrael@stekdenhaag.nl.

‘Een ster ging op uit Israel’

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
Over de voorganger van vanochtend

VOORBEDEN en STIL GEBED
d:…zo bidden wij:
allen: HEER, HOOR ONS GEBED

Bert Kuipers was tot zijn emeritaat predikant van de
Laurenskerk in Rotterdam. Daarvoor was hij predikant in
Breukelen. Behalve theoloog is hij ook tekenaar en schilder.
Cartoons van zijn hand publiceert hij in diverse bladen.

