
DE AGENDA 
 

Zondag 2 januari, 10.30 uur. Nieuwjaarsviering. Voorganger 

ds. IJjo Akkerman. Organist: Lieuwe de Jong. 

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: Lieuwe de Jong. 

Uitsluitend te volgen via internet. Gemakkelijke toegang via 

de website maranathakerkdenhaag.nl. Ook de Orde van 

Dienst staat op de website. 
 

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: hartzhemrica@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 VANUIT DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 26 december 2021 

 

Ouderling: Carolien Gijsbers 

Diaken a.i.: Henk Teutscher 

Organist: Bert van Stam 

Zang: Erika van Gemerden, Govert Lakerveld 

Koster: Marian van Duijvenvoorde 

Beeldopname: Chris van Dam 

 

 

 
 

 

WELKOM 

 

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 

 

DREMPELGEBED 

 

LIED 527 

‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
 

DE SCHRIFT 
 

INLEIDING 

Het verhaal gaat (Nico ter Linden), deel 6, 

hoofdstuk 33: Stefanus 

 

LEZING Handelingen 6: 8  - 7: 2a (De aanklacht) 

8Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote 

wonderen en tekenen onder het volk. 9Enkele leden van de 

synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene 

en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, 

kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, 

10maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest 

die hem bezielde. 11Daarop zetten ze anderen ertoe aan te 

verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God 

had gelasterd. 12Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten 

en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen 

en brachten hem voor het Sanhedrin. 13Ze lieten valse getuigen 

komen, die verklaarden: ‘Deze man keert zich steeds weer 

tegen de tempel en de wet, 14want we hebben hem horen 

zeggen dat Jezus van Nazaret de heilige plaats zal afbreken en 

de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’ 

15Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus 

en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. 

1De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ 2Stefanus antwoordde: 

‘Broeders, vaders van ons volk, luister naar wat ik u te zeggen 

heb. 
 

MUZIEK 

Intermezzo 1 - Hendrik Andriessen (1892-1981) 

OCHTENDGEBED 



Het verhaal gaat: De verdediging  

 

LEZING Handelingen 7: 54-60 De steniging  

Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze 

knarsetandden van woede. 55Maar vervuld van de heilige 

Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister 

van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56en hij zei: 

‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods 

rechterhand staat.’ 57Maar ze schreeuwden en tierden, hielden 

hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem 

af. 58Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De 

getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die 

Saulus heette. 59Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: 

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60Hij viel op zijn knieën en 

riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na 

deze woorden stierf hij. 
 

Het verhaal gaat: Afsluiting 

 

LIED 825: 1, 2, 6, 8 

‘De wereld is van Hem vervuld’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN 

 

MEDEDELINGEN  
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 
 

diaken: .... zo roepen wij U aan: 

allen:  HEER, HOOR ONS GEBED 

 

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 528: 1, 3, 4, 5 

‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 
 

ZEGENBEDE 
 

SLOTMUZIEK 

Monologo, uit Quattro Pezzi – Henk Badings (1907-1987) 

 

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 14-

15 uur langs komen in de Lukaskerk, Om en Bij 2. Graag aanmelden 

via eisrael@stekdenhaag.nl. 

 


