
DE AGENDA 
 

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

andere ruimten. De kerk volgt de actuele coronaregels. 
 

Woensdag 2 februari, 10-12 uur. Koffieochtend in de tuinzaal. 
 

Zondag 6 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Folly Hemrica. Organist: Bert van Stam. 
  

Zondag 13 februari, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger 

ds. Mirjam Elbers. Organist: Bert van Stam. Met medewerking 

van Musica Poëtica. 
 

De maandelijkse muzikale koffieochtenden beginnen weer in 

maart. Op woensdag 2 maart treedt het Viva Ensemble op, 

met het programma ‘Met het oog op het voorjaar’. 

Uitvoerenden: Marije Beckers, cello, Marjon van Es, zang, 

André Nolden, zang, Jaap de Wit, piano. Muziek van Purcell, 

Schuibert, Mendelssohn, Bernstein. Toegang vrij. 
 

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. 

 

Preken gehouden in de Maranathakerk zijn na te lezen op de 

website. Ga naar maranathakerkdenhaag.nl / erediensten 

 

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 informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 30 januari 2022, 5e van Epifanie 

 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Carolien Gijsbers 

voorbeden: Sander van der Eijk 

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 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED 530 

‘De geest des Heren is op Hem’ 
 

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 217: 4, 5 (staande) 

‘De dag gaat open’ 

 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jeremia 1: 1-10 (NBV21) 

1Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, 

afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van 

Benjamin. 2De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar 

dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. 3Ook 

sprak Hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon 

van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde 

DIENST van de SCHRIFT 



regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand 

van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap weggevoerd. 

 

4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat Ik je vormde in de 

moederschoot, had Ik je al uitgekozen, voordat je de 

moederschoot verliet, had Ik je al aan mij gewijd, je een profeet 

voor alle volken gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan 

het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER 

antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen 

naar wie Ik je zend en zeg alles wat Ik je opdraag. 8Wees voor 

niemand bang, want Ik zal je terzijde staan en je redden – 

spreekt de HEER.’ 

9En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei 

tegen mij: ‘Hiermee leg Ik mijn woorden in jouw mond. 10Nu, op 

deze dag, geef Ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze 

uit te rukken en te verwoesten, te vernietigen en af te breken, of 

om ze op te bouwen en te planten.’ 
 

LIED Psalm 71: 1, 2, – 3 orgelcouplet – 4, 5 

‘Heer laat mij schuilen in uw hoede’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING  Lucas 4: 21-30 (NBV21) 

21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord 

hebben in vervulling gegaan.’ 22Allen betuigden Hem hun bijval 

en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn 

mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 

23En Hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie Me dit gezegde 

voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij 

gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw 

vaderstad.’ 

24Hij vervolgde: ‘Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet 

welkom is in zijn vaderstad. 25Maar Ik zeg het jullie zoals het is: 

in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang 

gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, 

waren er veel weduwen in Israël. 26Toch werd Elia niet naar een 

van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 

27En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in 

Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd 

niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 

28Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze 

in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven Hem de stad uit, 

naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om 

Hem in de afgrond te storten. 30Maar Hij liep midden tussen 

hen door en vertrok. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 513 

‘God heeft het eerste woord’ 

 

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 825: 1, 4, 5 (staande) 

‘De wereld is van Hem vervuld’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

'Community', uit ’20 Pop-Stücke für Orgel’, 

Michael Schütz (* 1963) 

   

COLLECTES bij de uitgang: twee collectes 

(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 kerkrentmeesters, ten behoeve van het onderhoud 

van het gebouw. 

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

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

 

 


