
WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 
 

SLOTMUZIEK  

Sonate in f kl., K. 185, Domenico Scarlatti (1685-1757) 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

Bestemming collectes 

U kunt ook aan de collectes deelnemen door per bank 

een bedrag over te schrijven. 

 

1. De collecte in de dienst is bestemd voor de Haagse 

Diaconie, voor het Wereldhuis, een ontmoetingsplaats voor 

ongedocumenteerden. 

Toelichting. Ongedocumenteerden zijn migranten zonder geldige 

verblijfsvergunning. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun 

en advies. Daarnaast zijn er activiteiten als een inloopspreekuur, een 

kookproject en een - inmiddels vermaard – koekjesproject. 
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Wereldhuis’. 
 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk, met name voor de energietransitie van 

het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

00 (PGG Maranathakerk), o.v.v. ‘energietransitie’. 
 

DE AGENDA 
 

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

Woensdag 30 november, 20-22 uur, lezing ‘Nieuwe 

kerkarchitectuur’. 

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. Hij is 

architect in Den Haag. Toegang € 5. 
 

Zondag 4 december, 10.30 uur. Kerkdienst op Tweede Advent, 

voorganger ds. David Schiethart. Organist: Bert van Stam. 
 

Actie ´Den Haag geeft warmte’ 

Door de torenhoge prijzen voor energie en voedsel komen 

steeds meer mensen financieel niet meer rond. Juist nu is 

omzien naar elkaar van levensbelang. Kunt u (een deel van) 

uw energiecompensatie missen? Doneer deze dan, en geef 

warmte aan een stadsgenoot die het nodig heeft.  

Vorig jaar was de actie 'Den Haag geeft warmte', waarin de 

Protestantse Diaconie samenwerkte met andere organisaties, 

een groot succes. Klanten van de Voedselbank kregen bij 

elkaar € 100.000 aan boodschappenbonnen. 

We zijn een jaar verder, en de prijzen van energie zijn alleen 

nog maar verder gestegen. Daarom hebben verschillende 

organisaties de handen ineen geslagen. Fonds 1818 werkt mee 

aan deze actie en zal ook dit jaar de opbrengst verdubbelen. 

Donaties worden verdeeld via de Stichting Sociale Fondsen 

Den Haag, een kleinschalige stichting met een groot netwerk.  

Om te doneren: ga naar diaconiedenhaag.nl 

 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 27 november 2022, Eerste Advent 

 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

zang: Lieuwe de Jong 

ouderling: Sander Laman Trip 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Lizette de Koning 

koster: Henk Teutscher 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 
 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel  onder klokgelui 
 

De eerste ADVENTSKAARS wordt aangestoken 

 

LIED (adventslied Levenslicht, Kind op Zondag) 

melodie: ‘Uit hoge hemel daal ik neer’ 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED 25 a 

‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 

couplet 1 solo, 2 allen 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus ontferm U 

a.  CHRISTUS ONTFERM U 

v.  Heer ontferm U 

a.    HEER ONTFERM U 
 

LIED 442 

‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 

DIENST van de SCHRIFT 



LIED op de eerste adventszondag (Batseba) 

 

Een buurvrouw in de koningsstad 

heeft moeite en verdriet gehad. 

Zij wordt de moeder van een zoon 

die voorbestemd is voor de troon. 
 

Refrein 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

Wie geeft het aan de mensen door? 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 2:1-5 (NBV21) 

1Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen 

dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 

2Eens komt de dag 

dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 

Alle volken zullen daar samenstromen, 

3machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

4Hij zal rechtspreken tussen de volken, 

over machtige naties een oordeel vellen. 

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 

5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 

laten wij leven in het licht van de HEER. 
 

LIED Magnificat – solo  

Lofzang van Maria 

 

Mijn ziel prijst de Heer, 

en mijn geest heeft zich verblijd 

over God, mijn Heiland; 

omdat Hij heeft omgezien 

naar de lage stand van zijn dienstmaagd; 

want zie, voortaan zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten 

omdat Hij grote dingen voor mij heeft gedaan, 

Hij die machtig is, en heilig is Zijn naam, 

en Zijn barmhartigheid is van 

geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen. 

Hij heeft de kracht van Zijn arm getoond, 

En de hoogmoedigen uiteengejaagd 

in de gezindheid van Zijn hart. 

Hij heeft machtigen van de troon gestoten 

en eenvoudigen verhoogd. 

Hij heeft hongerigen met gaven overladen, 

en rijken met lege handen weggestuurd. 

Hij heeft zich het lot van Israel, 

zijn dienaar, aangetrokken 

Zich herinnerend zijn barmhartigheid, 

zoals Hij tot onze vaderen heeft gesproken, 

tot Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. 
Bron: Magnificat, Johann Sebastian Bach. Vertaling: Ria van Hengel. 

Toonzetting: Lieuwe de Jong. 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteus 24: 32-44 (NBV21) 

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen 

en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo 

moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in 

aantocht is en heel dichtbij. 34Ik verzeker jullie: deze generatie 

zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 

gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 

woorden verdwijnen nooit. 

36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen 

aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de 

Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal 

het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de 

dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot 

aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39en niemand wist 

wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen 

wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 

40Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de 

een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41Van 

twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de 

ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42Wees 

dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer 

komt. 43Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk 

deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker 

gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 

44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon 

komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 451 

‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’ 

couplet 1 solo, overige allen 

 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Nun komm' der Heiden Heiland, BWV 659, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 447 (staande) 

‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ 


