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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 Psalm 121

2. Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.
4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
SMEEKGEBED afgesloten met:
voorganger:
zo bidden wij:
		
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
Christus ontferm U
allen:
CHRISTUS ONTFERM U
voorganger:
Heer ontferm U
allen:
HEER ONTFERM U
voorganger:
Ere zij God in de hoge
allen:		
EN VREDE OP AARDE
		
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED 657: 1, 2 en 4 (staande)

2. Al is mijn stem gebroken,		
mijn adem zonder kracht,		
het lied op and’re lippen		
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen		
of in verdriet verstild:		
het lied van Uw verlangen		
heeft mij aan ’t licht getild.		

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

DE BEVESTIGING EN INTREDE

(door ds. Martin Koster, consulent van de Maranathakerk)
PRESENTATIE (door voorzitter van de kerkenraad)
voorganger:
		
		
		
allen: 		

Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. Mark van der 		
Laan is waardig om in het ambt bevestigd te worden, 		
waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
WIJ DANKEN GOD.

OPDRACHT
Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte trachten te gaan,
want vele getuigen gingen ons al voor. Tussen hoop en vrees gingen ook zij op
weg naar het land van belofte, naar een leven en samenleven
in recht en gerechtigheid, in waarheid en vrede, op Gods aarde onder zijn
hemel. Nooit heeft het aan mensen ontbroken die al gaande de richting wezen:
de aartsvaders en -moeders in Israël, Mozes en Elia, Debora en Hulda, zangers,
zieners, priesters, profeten, allen gingen zij ons voor op die weg. Schuldeloos
zijn zij niet gebleven, maar de God van hemel en aarde bleef hen roepen, – en
zij gingen. Toen de tijd vervuld was, zond Israëls God zijn geliefde op de weg ook
ons tegemoet. Hij heeft de zijnen liefgehad tot in de dood, zo heeft Hij de weg
tot het leven gebaand en Hij roept ons om Hem daarop te volgen. Apostelen,
evangelisten, herders en leraars, zij hebben getuigd dat Jezus de weg is, de
waarheid ook, het leven zelf, in vreugde, eenvoud en barmhartigheid. Om die
weg al zoekend te vinden, willen wij volgelingen van Christus zijn, volharden
in het onderwijs der apostelen, in de gemeenschap der heiligen, in het delen
van brood en beker en in het gezamenlijke gebed. Daarin gaan u de dienaren
voor, om u te bemoedigen en terecht te wijzen, om de getuigen voor u te doen
spreken en de tegensprekers de mond te stoppen, om samen met u de lofzang
te zingen, om met u om ontferming te roepen en om u de heilstekenen te doen
zien. Samen op weg naar het rijk van de vrede, waar de gerechtigheid zal wonen
en God zal zijn: alles in allen.
Amen.
En u Mark van der Laan, die nu gereed staat uw ambtswerk te anvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt
toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk. Aanvaard
dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, volhard in het
gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

GELOFTE
Daarom vraag ik u, geliefde broeder:
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze
dienst bent geroepen?
Mark van der Laan:
JA, DAT GELOOF IK.
Aanvaardt u de heilige Schrift als de bron van de prediking en als enige regel van
het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Mark van der Laan:
JA, DAT WIL IK.
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?
Mark van der Laan:
JA, DAT BELOOF IK. DAARTOE HELPE MIJ GOD.
GEBEDEN
Broeders en zusters, laten wij bidden tot de almachtige God in gemeenschap
met heel de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij zijn genade geeft aan hem die Hij
roept als dienaar des Woords.
STIL GEBED
LIED 681 (4x)

BEVESTIGINGSGEBED
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, die Israël uit Egypte hebt bevrijd en uitgeleid
door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron. Gij die uw volk profeten, priesters
en koningen hebt gegeven, mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw
Geest.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, die uw Zoon hebt gezonden, Jezus Messias,
die kwam om te dienen en mensen heeft geroepen om in zijn naam elkaar bij te
staan en de weg te wijzen.
Gij zijt het, die ook heden uw gemeente een dienaar schenkt om haar voor te
gaan in verkondiging en viering, om haar te leren en te leiden en zo uw volk toe
te rusten tot goede woorden en werken.
HANDOPLEGGING
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst,
verlichte u door zijn Geest en sterke u door zijn hand; Hij regere u zó in de
bediening van uw ambt dat u daarin getrouw en vruchtbaar mag wandelen tot
glorie van zijn Naam en tot verbreiding van het Rijk van zijn Zoon Jezus Christus.
Amen.
HANDOPLEGGING door
ds. IJjo Akkerman, voormalig predikant van de Maranathakerk,
ds. Erika van Gemerden, gemeentelid van de Maranathakerk,
ds. Folly Hemrica, interim-predikant van de Maranathakerk,
ds. Charlotte van der Leest, predikant van de Nieuwe Badkapel en
ds. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Duinzichtkerk.
Wij bidden U: geef hem die in zijn ambt is bevestigd, dat hij gehoorzaam aan uw
roepstem en vertrouwend op uw beloften, vrijmoedig uw woord zal spreken tot
eer van uw Naam, tot vreugde voor ons allen, door onze Heer, Jezus Christus,
uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest, leeft en regeert in de
eeuwen der eeuwen.
Amen.
BEKLEDING MET DE STOLA
AANVAARDING EN VERWELKOMING (staande)
voorganger:
Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u Mark van der Laan als
		
herder en leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden
		
in zijn ambt?
allen:		
JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE.

LOFLIED 868: 1, 2, 4 en 5

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
VREDEGROET
voorganger:
De vrede van de Heer zij altijd met u.
allen:		
EN MET UW GEEST.
We wensen elkaar de vrede van Christus.

DE SCHRIFT
De ZEGEN van Aäron (Numeri 6: 24-26)
Moment met de KINDEREN
EERSTE SCHRIFTLEZING Genesis 12: 1-9 (NBV21)
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je
naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.
Ik zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’
Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot, de
zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij
nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de
slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg
naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door tot
aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de
Kanaänieten.
Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw
nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de
HEER, die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat
oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg
hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.
Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

LIED 802: 1, 4, 5 en 6

4 Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het Woord verstaan.
Refrein
5 Door de wereld gaat een lied, tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang.
Refrein
6 Velen die de moed begaf blijven staan of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land. Reisgenoten, grijpt hun hand.
Refrein

TWEEDE SCHRIFTLEZING Marcus 1: 16-20 (NBV21)
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer
van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei
tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen
lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de
zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het
herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs
met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.
Lofzegging
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Uw Woord is ons een licht, een schijn sel op ons pad.
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LIED 837: 1, 3 en 4

3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4. Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

DE GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
INZAMELING DER GAVEN
MUZIEK Partita 2 van G.Ph. Telemann (1681-1767)
VOORBEDEN en STIL GEBED
diaken:		
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
alszo ook op 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 de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.

SLOTLIED 838: 1, 2 en 4 (staande)

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
WEGZENDING EN ZEGEN
allen: AMEN
Gemeente gaat weer zitten.
SLOTMUZIEK Sonate 8 in F van G.F. Händel (1685-1759) Larghetto en Allegro
TOESPRAKEN
David Renkema, voorzitter Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te `s-Gravenhage
Pieter van den Broek, ouderling kerkenraad Maranathakerk
Na de dienst is er in de gemeentezaal een INFORMELE RECEPTIE,
waar u ds. Mark van der Laan kunt gelukwensen.
UITGANGSCOLLECTE

U kunt ook aan de collectes deelnemen door per bank een bedrag over te schrijven.
1. De collecte in de dienst is bestemd voor individuele hulpverlening door de Haagse
Diaconie.
Sinds jaar en dag helpt de Haagse Protestantse Diaconie met financiële ondersteuning
mensen die door de mazen van de gemeentelijke hulpverlening vallen en om welke
reden dan ook dringend hulp nodig hebben om de komende weken door te komen.
Het betreft vooral noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen lang moeten wachten
op hun uitkering en geen inkomen hebben. De aanvraag wordt behandeld door een
medewerker van Stek (Stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Diaconie) en
vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid en er
worden ongeveer duizend mensen per jaar mee geholpen. Tijdens de coronapandemie
bleek eens te meer hoe urgent en hoe uniek deze vorm van ondersteuning is.
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie
Maranathakerk), o.v.v. ‘Individuele hulpverlening’.

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters, voor het algehele werk
van de Maranathakerk.
De komst van een nieuwe predikant is een belangrijk markeringspunt bij de verdere
ontwikkeling van de Maranathakerk. Er staan verschillende projecten op stapel, onder
andere de energietransitie van het gebouw. Uw gift is daarbij zeer welkom.
Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG
Maranathakerk), o.v.v. ‘werk Maranathakerk’.

DE AGENDA
In de maand november is in de hal en kerkzaal de expositie Bomen in Beeld te zien.
Adriaan Sala (1940) uit Voorburg maakte een fotocompilatie van een winterse boom
bij station Laan van Noi die nu de vier seizoenen voorstellen. Deze vier werken hangen
bij elkaar in de hal van de kerk.
Esther Stigter (1967) kreeg de liefde voor de natuur en kennis van planten en bomen
van huis uit mee. Ze zette deze liefde om in werken op doek en papier. De werken van
acryl in de kerkzaal en hal zijn van haar hand.
Frouckje van der Wal (1976) tekent graag en maakte een serie bomen als illustratie bij
een Bijbels dagboekje. Ook maakte zij voorstellingen van de bomen uit het paradijs.
Haar tekeningen hangen zowel in de hal als de kerkzaal.
De tentoonstelling is eerder te zien geweest in de Christus Triumfatorkerk en wil graag
verder reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frouckje van der
Wal (06-30281863).
Woensdag 9 november, 10-12 uur. Buurtkoffie in de tuinzaal. Trek in een ‘bakkie’? Ga
op woensdag koffiedrinken in de Maranathakerk. Bovendien op elke eerste woensdag
van de maand met levende muziek.
Vrijdag 11 november, 20 uur. Wekelijkse meditatieworkshop op vrijdagavond. Leiding
en info: Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19 u). Of mail: maranathameditatie@
gmail.com.
Zondag 13 november, 10.30 uur. Kerkdienst, voorganger: ds. Robert Jan Bakker,
Amsterdam. Organist: Bert van Stam.
Zondag 20 november, 10.30 uur. Kerkdienst op zondag Voleinding, voorganger: ds.
Mark van der Laan. Organist: Bert van Stam. In deze dienst worden de overleden
gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.
Zondag 20 november, 17-18 uur. Uitvoering van een drama uit de klassieke Oudheid:
het tragische liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice. Toegang gratis, collecte bij de
uitgang.

Het beroemde verhaal uit de wereldliteratuur is op muziek gezet door de Duitse
achttiende-eeuwse componist Von Gluck. Hij was in zijn tijd een belangrijk
operacomponist. Het stuk Orfeo kent vier hoofdpersonages: Orpheus, Euridice, Amor
en een koor, dat op de gebeurtenissen reflecteert. Het verhaal wordt vertolkt door
een ensemble van Atelier Art&Muz Haaglanden, onder artistieke leiding van Helmi
Verhoeven. Het bestaat voor deze gelegenheid uit een mini-instrumentaal ensemble,
een mini-kamerkoor en drie vrouwen-solisten.
Woensdag 23 november, 14.30-16.30 uur. Lezing ‘Katholiek in de Republiek’ door dr.
Carolina Lenarduzzi. Toegang vrij.
Direct na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog in de zestiende eeuw werden de
katholieke inwoners van de Republiek naar de zijlijn van de samenleving gedirigeerd.
Het calvinisme werd de bevoorrechte godsdienst. De Leidse historicus Carolina
Lenarduzzi heeft onderzocht hoe de katholieke minderheid toch op inventieve wijze
haar geloof en cultuur levend hield, zowel in de privésfeer als in het publieke domein.
Zondag 27 november, 10.30 uur. Kerkdienst op Eerste Advent, voorganger: ds. Erika
van Gemerden. Organist: Bert van Stam.
Woensdag 30 november, 20-22 uur. Lezing ‘Nieuwe kerkarchitectuur’ door Gerrit van
Es, architect in Den Haag. Toegang € 5.
Een golf van vernieuwing trok na de Tweede Wereldoorlog door Europa. Ook de
kerkarchitectuur sloeg nieuwe wegen in. Vertrouwde symboliek en vormgeving
werden losgelaten, ook om een antwoord te vinden op de opkomende secularisatie.
Over deze zoektocht naar nieuwe vormen voor nieuwe spiritualiteit komt Gerrit van Es
een avond vertellen. Aansluitend gesprek met het publiek.
De tekst van de lezing van Chris van Dam, onlangs gehouden in de Maranathakerk, is
na te lezen op de website. Hij analyseerde, als oud-lid van de Tweede Kamer, de crisis
in de rechtsstaat. Oftewel: wat is er voor nodig dat burgers weer vertrouwen krijgen
in de overheid? Chris van Dam was de doortastende voorzitter van de parlementaire
ondervragingscommissie in de toeslagenaffaire. Het harde rapport ‘Ongekend onrecht’
concludeerde dat in Nederland de rechtsstaat door de bodem is gezakt. Voor de tekst
van de lezing: ga naar maranathakerkdenhaag.nl
Wake voor Russische ambassade. Doorlopende dagelijkse demonstratie tegen de
invasie in Oekraïne voor het gebouw van de Russische ambassade, Andries Bickerweg.
Alternatief: leg bloemen neer voor het gebouw van de Oekraïense ambassade, Zeestraat
78.
De Klimaatwake, een burgerinitiatief voor een daadkrachtiger, rechtvaardiger
klimaatbeleid, bestaat nog steeds. Momenteel is er een wekelijkse rondgang rond het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Elke donderdag vanaf 12 uur wandelen de
deelnemers zeven keer rond het gebouw van EZK aan de Bezuidenhoutseweg. Informatie:
deklimaatwakers.nl

De kist voor de voedselbank staat in de hal.
Er zijn plannen om in buurt- en kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat) in het
kader van de duurzame samenleving een ‘repair café’ op te zetten. Daar kunnen
mensen terecht om hun kapotte apparaten en kleding te laten repareren. Gezocht:
handige vrijwilligers die een stekker of een computer kunnen repareren. Of die een
broek kunnen inkorten. Aanmelden bij Govert Lakerveld, Jan Kouwenberg (werkgroep
groene kerk) of bij de diaconaal opbouwwerker Klaas Bruins (kbruins@stekdenhaag.
nl).
De preek van ds. Mark van der Laan van vanmiddag is vanaf morgen na te lezen op de
website van de Maranathakerk. Ga naar Erediensten/Prekenarchief.
Contactpersoon voor pastorale vragen: Sietske Oosterheert, tel (070) 323 91 89.
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).
Actuele informatie: www.maranathakerkdenhaag.nl

foto’s Maranathakerk door Margot C. Berends

