
VIERING VAN DE ZONDAG VANUIT DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 2 januari 2022, in de dagen van Epifanie 

 

Voorganger: ds. IJjo Akkerman 

organist: Lieuwe de Jong 

ouderling: Margreet de Pous 

diaken: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

WELKOM en CALENDARIUM 

AANVANGSMUZIEK 

Praeludium in C, Wohltemperierte Klavier, BWV 870, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

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 462 (Met hart en ziel II, 5) 

‘Zal er ooit een dag van vrede’ 
 

DE SCHRIFT 

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

)  
 

De HEER zegene u en Hij behoede u, 

DE HEER DOE ZIJN AANGEZICHT OVER U LICHTEN  

EN ZIJ UGENADIG, 

DE HEER VERHEFFE ZIJN AANGEZICHT OVER U 

EN GEVE U VREDE.  

AMEN. 

 

SCHRIFTLEZING Jesaja 60 (NB 2014) 

1 Sta op, word verlicht, 

want je licht is gekomen: 

de glorie van de ENE is over je opgegaan!2 Want zie, 

het duister bedekt wel de aarde 

en donkerheid de natiën,- 

maar over jou zal de ENE opdagen, 

zijn glorie wordt over jou zichtbaar. 

3 Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht, 

koningen naar de glans van jouw dageraad. 

4 Hef rondom je ogen op en zie: 

allen lopen ze te hoop, gekomen voor jou!- 

je zonen komen aan van verre, 

je dochters zijn welbewaard op een wagen
* 

. 

5 Dan, als je het ziet, zul je strálen, 

opschrikken en wijd worden zal je hart,- 

want het rumoer van de zee rolt over je heen, 

een macht volkeren, ze komen tot jou! 

6 Een overvloed van kamelen zal je overdekken, 

eerstelingsdieren van Midjan en Efa, 

uit Sjeva zullen zij allen komen; 

goud en wierook dragen ze mee, 

lofprijzingen voor de ENE boodschappen zij. 

 

LIED 486 (Met hart en ziel II, 16) 

‘Midden in de winternacht’ 

 

SCHRIFTLEZING Matteus 2: 1-12 (NB 2014) 

1 Maar terwijl Jezus wordt geboren 

in Betlehem in Judea, 

in de dagen van koning Herodes, 

zie, uit het oosten 

belanden magiërs in Jeruzalem; 

2 zij zeggen: waar is 

de koning der Judeeërs die is voortgebracht?- 

want wij hebben zijn ster gezien 

in het oosten en zijn gekomen 

om hem te huldigen! 

 

3 Maar als koning Herodes dat hoort 

is hij geschokt, 

en heel Jeruzalem met hem. 

4 Hij brengt alle heiligdomsoversten en 

schriftgeleerden van de gemeenschap 

samen, en heeft bij hen nagevraagd: 

waar wordt de Gezalfde geboren? 

5 Zij zeggen tot hem: 

in Betlehem in Judea; 

want zo is geschreven 

door de profeet: 

6 en jij, Betlehem, land van Juda, 

jij bent geenszins de kleinste 

onder de leiders van Juda; 

want uit jou zal een leidsman 

voortkomen die herder zal zijn 

over mijn gemeente Israël (Micha 5,1-3)! 

7 Dán roept Herodes in het verborgene 

de magiërs en doet bij hen nauwkeurig navraag 

naar de tijd dat de ster is gaan schijnen. 

8 Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt: 

trekt verder en vorst nauwkeurig na 

over het jongetje; 

en als ge het vindt, verkondigt dat mij, 

opdat ook ík kan komen 

om het hulde te bewijzen! 

9 Gehoor gevend aan de koning 

trekken zij verder; 

en zie, de ster 

die zij in het oosten hebben gezien 

is hun vooruitgegaan 

totdat hij komt en blijft staan 

boven waar het jongetje is geweest. 

10 Als zij de ster zien 

verheugen zij zich 

met zeer grote vreugde. 

DIENST van de SCHRIFT  



11 Ze komen het huis binnen 

en zien het jongetje, 

mét Maria, zijn moeder, 

en neervallend 

bewijzen zij het hulde; 

ze openen hun schatkisten 

en bieden hem geschenken aan: 

goud, wierook en mirre (Jes. 60,6). 
 

LOFZEGGING LIED 481 (Met hart en ziel II, 24) 

‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 
 

OVERDENKING 

Matteüs 2: 1-12 (NB 2014) 

12 En in een droom gewaarschuwd 

om niet terug te buigen naar Herodes 

wijken zij langs een andere weg uit 

naar hun uitwijkstreek. 
 

MUZIEK  

Praeludium in F, BWV 881, J.S. Bach 

 

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 527 (Laat mij maar zingen II, 25) 

‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 

WEGZENDING en ZEGEN  
 

SLOTMUZIEK 

Praeludium in G, BWV 884, J.S. Bach 

 

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. 

 

DE AGENDA 

 

Wie op deze dienst wil reageren, kan contact opnemen met 

ds. Akkerman, tel,. 06 5579 65 95, e-mail: churcky@wxs.nl 
 

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. 

 

Zondag 16 januari,10.30 uur. Geen dienst vanuit de 

Maranathakerk. Het OBD (Oecumenisch Beraad Duinoord) 

houdt een gemeenschappelijke dienst vanuit de 

Houtrustkerk. Uitsluitend te volgen via internet. 

Gemakkelijke toegang via de website van de Maranathakerk. 

 

Zondag 23januari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger Mark 

van der Laan. 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. 

 

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 
 

Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 


