
DE AGENDA 
 

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

 

Zondag 30 januari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Erika van Gemerden. Organist: Bert van Stam. 

 

Zondag 6 februari,10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Folly Hemrica. Organist: Bert van Stam. 

 

Iedere vrijdagavond  meditatie workshop, 19.45-21 uur. Info 

bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19. u.) 

 

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

 

Actie: Den Haag geeft warmte. De energieprijzen stijgen en 

het dagelijks leven wordt duurder. Vooral mensen met een 

laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Het kabinet 

heeft een compensatieregeling afgekondigd, waardoor ieder 

huishouden gemiddeld € 400, krijgt via een verlaging van de 

energiebelasting. Veel mensen hebben deze meevaller niet 

nodig, maar voor anderen zal het onvoldoende zijn om rond te 

komen. 

Met deze actie willen we een beroep doen op de onderlinge 

solidariteit van mensen in onze stad. Doel is om op deze 

manier die mensen een stevige steun te bieden, die deze 

steun ook het meest nodig hebben. Dus: geef ook warmte en 

doneer (een deel van) je compensatie. 

Informatie over deze actie: ww.stekdenhaag.nl/nieuws 

 

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 info: www. maranathakerkdenhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN 

DE MARANATHAKERK 

 

Zondag 23 januari 2022, 4e van Epifanie 

 

voorganger: Mark van der Laan 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken: Pieter van den Broek 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

WELKOM en Calendarium 
 

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 Psalm 66: 1, 2 

‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 
 

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 
 

LOFLIED 146 c: 1, 5 (staande) 

‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 61: 1-9  

1De geest van God, de HEER, rust op mij, 

want de HEER heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan verslagen harten hoop te bieden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan geketenden hun bevrijding, 

2om een genadejaar van de HEER uit te roepen 

en een dag van wraak voor onze God, 

om allen die treuren te troosten, 

3om aan Sions treurenden te schenken 

een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 

DIENST van de SCHRIFT 



vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 

feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, 

geplant door de HEER als teken van zijn luister. 

4Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, 

de lang verlaten streken weer bevolken; 

ze herstellen de vervallen steden, 

verlaten sinds mensenheugenis. 

5Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, 

vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. 

6En jullie worden priester van de HEER genoemd, 

dienaar van onze God zul je heten. 

Je zult je te goed doen aan de rijkdom 

door vreemde volken vergaard, 

je zult je met hun luister bekleden. 

7De smaad die je verdiende loon werd genoemd, 

je schande wordt je dubbel vergoed. 

Daarom erven zij dubbel van het land 

en is eeuwige vreugde hun deel. 

8Want ik, de HEER, heb het recht lief, 

ik haat offers van roofgoed. 

Ik zal hen getrouw belonen, 

een eeuwig verbond sluit ik met hen. 

9Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, 

heel de aarde kent hun nageslacht. 

Dan zullen allen die hen zien erkennen: 

‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’ 

 

LIED Psalm 145: 1, 4, 5 

‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Lucas 4: 14-21 

14Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het 

nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf 

onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16Hij 

kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn 

gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond 

om voor te lezen, 17werd hem de boekrol van de profeet Jesaja 

overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven 

staat: 

18‘De Geest van de Heer rust op mij, 

want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging 

weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren 

op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 

schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 

 

LOFZANG 339 a  

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 838: 1-3 

‘O grote God die liefde zijt’ 
 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

MEDEDELINGEN 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij 

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 362: 1, 2 (staande) 

‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Prelude in C, BWV 531a, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Twee COLLECTES bij de uitgang. 

(U kunt desgewenst ook een gift overmaken per bank.) 
 

Bestemming collectes 

1. Voor de Haagse diaconie, ten behoeve van fietslessen 

vanuit De Paardenberg. 

Toelichting. Buurt- en kerkhuis De Paardenberg zit al 25 jaar in de 

Julianakerk in Transvaal. Het is een wijk waar heel de wereld woont. 

Fietslessen vormen één manier om buurtbewoners te helpen. Want 

fietsen is niet alleen leuk en gezond, het zorgt er ook voor dat je in 

het leven (letterlijk) verder komt. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 

(Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘fietslessen’. 

 

2. Voor de Protestantse Kerk, ten behoeve van de 

Dorpskerkenbeweging. 

Toelichting. In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als 

geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De 

Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 

gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, 

ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om 

kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben 

hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen 

te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00  

(PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘dorpskerken’. 


