
Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Syrische vluchtelingen’. 
 

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. 
 

Zondag 11 december, 10.30 uur. Kerkdienst op Derde Advent, 

zondag Gaudete. Cantatedienst, met Schrift & Tafel. 

Voorganger: ds. Bert Kuipers, Rotterdam. Organist: Bert van 

Stam. Dirigent Jörn Boysen geeft om 10 uur een toelichting. 
 

Dinsdag 13 december, 15 uur, tuinzaal. Meeleeskring, ds. 

Mark van der Laan. Voorbereiding op zondag 18 december. 
 

Zondag 18 december, 10.30 uur. Kerkdienst met doop, 

voorganger ds. Mark van der Laan. Gedoopt wordt: Thijs 

Jacob Adriaan van den Berg, zoon van Sarah Ruitenberg en 

Yascha van den Berg, kleinzoon van Adrie Vrolijk. 
 

Actie ´Den Haag geeft warmte’ 

Door de torenhoge prijzen voor energie en voedsel komen 

steeds meer mensen financieel niet meer rond. 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. 

Inmiddels zijn de prijzen van energie 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 
 

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

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende demonstratie 

tegen de oorlog in Oekraïne voor het gebouw van de Russische 

ambassade, Andries Bickerweg. Alternatief: leg bloemen neer 

voor het gebouw van de Oekraïense ambassade, Zeestraat 78. 
 

Meditatieworkshop op vrijdagavond. Info bij Cécile de 

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

Pastoraal contact. Ds. Mark van der Laan, predikant 

Maranathakerk. Tel. 06 20 82 19 82. 

E-mail: predikant@maranathakerkdenhaag.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). 
 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 4 december 2022, tweede Advent 

 

voorganger: ds. David Schiethart 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Erika van Gemerden 

voorbeden: Lieuwe de Jong 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 
 

Twee ADVENTSKAARSEN worden 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 Psalm 80: 1, 2 

‘O God van Jozef, leid ons verder’ 
 

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 Psalm 80: 3 

‘God der heerscharen, Here Here!’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

LIED op de tweede adventszondag (Ruth) 
 

DIENST van de SCHRIFT 



Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

Zo spreekt de hemel met haar stem 

en het wordt feest in Bethlehem. 
 

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 Micha 4: 1-8 (NBV21) 
Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 

2machtige 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. 

3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij 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. 

4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 

en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 

voor eeuwig en altijd. 

6Als die dag gekomen is – spreekt de HEER – 

zal Ik de kreupelen verzamelen, 

de verstrooiden bijeenbrengen, 

verenigen wie Ik onheil heb gebracht. 

7De kreupelen zal Ik sparen, 

van de verdrevenen maak Ik een groot volk, 

en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, 

van nu tot in eeuwigheid. 

8En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, 

jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, 

aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. 

 

LIED 447 

‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteüs 3: 1-12 
1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 

2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit was de man 

over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een 

ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met 

sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving 

van de Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in 

de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 

7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij 

tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende 

oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot 

inkeer gekomen zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben 

Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van 

Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom 

die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 

11Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand 

die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te 

dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12Hij houdt de wan 

in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur 

bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 434: 1-3 

‘Daar komt een schip, geladen tot aan het hoogste boord’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Adagio in g kl. voor strijkers en orgel, 

Remo Giazotto (1910-1998) 
In zijn onderzoek naar de componist Tomaso Albinoni (1671-1751) 

kwam Giazotto een muziekfragment tegen dat hij heeft uitgewerkt 

tot deze compositie. De bekende melodie past goed bij de sfeer van 

Advent: de dalende toonladders en sprongen omhoog zijn een 

uitdrukking van verlangen. 

 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 439: 1, 2 (staande) 

‘Verwacht de komst des Heren’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Prelude Psalm 80, Bert van Stam 

 

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 het 

Werelddiaconaat, voor de opvang van Syrische vluchtelingen 

in de buurlanden. 

Toelichting. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer 

terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 

leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als 

dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij 

geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge 

Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 

sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 

een eigen bedrijf. 

 


