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Advent en Kerst: 
Verlangen groeit in stilte 
We bevinden ons momenteel in het begin van de adventstijd, de 
tijd van verwachting en uitzien naar het Kerstfeest. In vier 
adventszondagen leven we toe naar het Kerstfeest, naar de 
komst van Christus als het Licht voor de wereld dat de duisternis 
doorbreekt. Op kerstochtend lezen we uit Johannes 1: ‘Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen.’ Wat maakt dat we ons daar vier 
adventszondagen op gaan voorbereiden? Dat heeft alles te 
maken advent als tijd van verlangen. Verlangen naar licht. 
Verlangen naar groeien in geloof dat God ons nabij wil zijn, 
zozeer dat Hij zelf mens wordt, een kwetsbaar mens. Dat Hij 
komt wonen in onze gebrokenheid en onze kwetsbaarheid. Van 
verlangen geldt dat het tijd nodig heeft en in stilte groeit; 
 
de weg duurt 
neemt zijn tijd 
 
de mensen  
wachten 
 
lang 
 
ze gaan uit 
keren terug 
 
wachten 
 
verlangen groeit  
in stilte. 
 
(Uit: Corja Bekius & Andries Govaart, God in ons midden. 
Kalender voor advent en kersttijd, Stichting Docete 2017).  

 
Advent is een tijd van inkeer die dit verlangen wil doen laten 
groeien. Dat is overigens niet zozeer gebonden aan de laatste 
vier zondagen voor kerst. Adventus is de Latijnse vertaling van 
het Griekse parousia, dat komst betekent. Advent betekent 
daarmee letterlijk: Hij komt eraan, taalkundig in de 
tegenwoordige tijd. Het gaat dus om een gebeuren in het heden. 
Het gaat over God die ook in ons leven steeds weer naar ons 
toekomt, die nu reeds in ons woont en die steeds meer ruimte 
hoopt te krijgen in ons leven.  
De vraag is dan: hoeveel ruimte krijgt Hij in ons leven? De 
periode van advent kan helpen om over die vraag na te denken 
en om ons verlangen te voeden. Ik hoop dat we zo gezamenlijk 
in de komende weken mogen toeleven naar de komst van God 
in Christus in deze wereld en ons leven.  
ds. Mark van der Laan 

 

Eerste meeleeskring 
op dinsdag 13 december 
Op dinsdag 13 december om 15.00 uur vindt in de Tuinzaal de 
eerste meeleeskring plaats. In deze kring lezen we alvast de 
tekst van de Evangelielezing die op zondag 18 december zal 
klinken: Matteüs 1: 18-25. We gaan de tekst zorgvuldig met 
elkaar lezen en overwegen, kijken naar verschillende vertalingen 
en gaan vooral met elkaar in gesprek. Bij welk woord of welke 
zin blijven je haken? Wat roept vragen op? Wat vind je mooi of 
moeilijk aan de tekst? Zo proberen we gezamenlijk de tekst te 
‘ontsleutelen’ en te verbinden met ons eigen leven. Zo bereiden 
we ons gezamenlijk op de dienst voor.  

In 2023 wil ik voorafgaande aan elke zondagse eredienst waarin 
ik voorga een meeleeskring organiseren. Ik begin in december 
met een bijeenkomst in de middag, ik voeg daar graag een 
bijeenkomst in de avond aan toe wanneer daar behoefte aan is. 
Geef een verzoek daartoe gerust aan mij door via 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl of tel. 06 20 82 19 82. 
ds. Mark van der Laan 
 
 

Even voorstellen: Nelly van der Gaag  
 

‘Zingen is het fijnste wat je kunt doen’ 
 

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben 
voor de Maranathakerk. 
 

Nelly van der 
Gaag: ‘Ik ben 
geboren in 
Rotterdam en heb 
ook een tijd in 
Groningen 
gewoond. Toen ik 
in Den Haag kwam, 
ben ik lid geworden 
van de 
Zorgvlietkerk in het 
Statenkwartier. 
Nadat die kerk 

gesloten was, ben ik lid geworden van de Maranathakerk. 
Mijn ouders waren lid van een heel strenge kerk, een afsplitsing 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Iedereen lette daar op 
elkaar: op elkaars gepraat, gewaad, gelaat en daad. Vrienden 
zeiden: als je eenmaal op jezelf woont, ga je nooit meer naar de 
kerk. Nou, dacht ik, daar ben ik zelf bij. Ik ben gelovig gebleven, 
en daar hoort ook een kerk bij. 
Ik heb een lange weg afgelegd, maar hier voel ik me hardstikke 
thuis. Je merkt dat de mensen hier oog voor elkaar hebben. 
Iedereen hoort er zonder meer bij. Vergeleken met andere 
kerken vind ik het een verademing. Hier kun je vrij ademen. De 
eenvoud van alles spreekt me ook aan. 
Zingen vind ik het fijnste wat je kunt doen. Jaren lang ben ik 
alleen voor het zingen naar de kerk gegaan. Maar dat is wel 
veranderd.’ 
Alle afleveringen staan op de website maranathakerkdenhaag.nl 
 

Vreemdste kerstboom in Den Haag 
staat voor de Maranathakerk 

 

Op het pleintje 
voor de 
Maranathakerk 
staat deze 
maand een 
vreemd 
uitgedoste 
houten 
kerstboom. Het 
is wellicht de 
merkwaardigste 
boom in 
Duinoord, en 

misschien in de hele stad. 
Het is een ‘conceptuele kerstboom’, een boom met symboliek. 
De vorm volgt hier de functie. Iedere week van Advent krijgt de 
boom er een paar takken bij. In de kerstweek is de boom 
volgroeid. 
De constructie maakt het noodzakelijk dat in de eerste week 
slechts de bovenste takjes te zien zijn. Later volgen de onderste, 
zwaardere takken. Deze ‘onnatuurlijke’ groeiwijze is ook 
symbolisch bedoeld. De geboorte van het kerstkind symboliseert 
de omkering van de machtsverhoudingen op aarde. Alle houten 
takken zijn verder beschilderd met woorden die refereren aan 
Kerst, zoals vrede en gerechtigheid. 
Wie wil, kan aan de takken ook zelf een wens bevestigen. De 
Maranatha-kerstboom blijft staan tot Driekoningen, 6 januari. 



 

Kerkdiensten december 2022 
Diensten beginnen om 10.30 uur.  
 

Zondag 27 nov ds. Erika van Gemerden, Advent I 
Zondag 4 dec ds. David Schiethart, Advent II 
Zondag 11 dec ds. Bert Kuipers, S&T, met cantate, Advent III 
Zondag 18 dec ds. Mark van der Laan, doopdienst, Advent IV 
Zondag 25 dec ds. Mark Van der Laan, Eerste Kerstdag 
 

 

Bij de diensten in december 
Op 11 december voert Musica Poëtica een cantate in Bach-stijl 
uit van de hand van dirigent Jörn Boysen, Jauchzet den Herrn. 
Op 18 december is wordt Thijs Jacob Adriaan van den Berg 
gedoopt, zoon van Sarah Ruitenberg en Yascha van den Berg, 
broertje van Hugo, Hidde en Thomas, kleinzoon van Adrie 
Vrolijk. 
 

Vespers op alle woensdagen in adventstijd 
Op de vier woensdagavonden tot Kerst zijn er de 
adventsvespers, met muziek, liederen, bijbellezing, gebeden en 
stilte. Van 19.30-20 uur. 
 

Kerk open op zaterdag in adventsweken 
Op alle zaterdagen tot Kerst is de Maranathakerk van 14 tot 16 
uur geopend voor bezoekers. Wie wil kan een kaarsje opsteken, 
met de gastheer/vrouw bij een kopje thee van gedachten 
wisselen of in stilte de ruimte van de kerk op zich laten inwerken. 
 

Expositie ´Bomen in beeld’ nog tot Kerst te zien 
Van drie kunstenaars zijn tot eind december in de 
Maranathakerk werken te zien, geïnspireerd op bomen. Adriaan 
Sala maakte een fotocompilatie van een winterse boom, Esther 
Stigter werkt met acryl, en Frouckje van der Wal tekent bomen, 
onder andere ´bomen uit het paradijs’. 
 

Cultureel en levensbeschouwelijk 
programma in december 
Woensdag 30 november, voordracht met beelden over nieuwe 
kerkarchitectuur na de Tweede Wereldoorlog, door de Haagse 
architect Gerrit van Es. Hij is geboeid door de wisselwerking 
tussen architectuur en spiritualiteit. Toegang € 5. 
 
Woensdag 7 december, voordracht met beelden over Kerst in de 
kunst, door kunsthistoricus Tieleke Huijbers. Van 14.30-16.30 
uur, toegang gratis. 
 
Zondagmiddag 11 december, concert door koor Voces del 
Mundo onder leiding van Jorina van Bergen. Met kerstliederen 
uit alle werelddelen. Van 17-18 uur, toegang gratis. 
 
Woensdag 14 december, avond met professor Chris Doude van 
Troost over de actualiteit van Nobelprijswinnaar Albert 
Schweitzer (1875-1965). Hij was zendingsarts, onderzoeker 
naar de historische Jezusfiguur en musicus. Zijn lijfspreuk in de 
ethiek is de bekende zin ‘Eerbied voor het leven’. Aanvang 20 
uur, toegang € 5. 
 
Zondagmiddag 18 december, een uur muziek in de sfeer van 
Kerst, bestemd voor een algemeen, breed publiek. Het Haags 
Huisartsenkoor onder leiding van Bertie van Spronsen zingt 
carols. Organist Bert van Stam speelt enkele feestelijke stukken. 
En de bezoekers kunnen zelf geliefde kerstliederen meezingen. 
Na afloop is er voor iedereen glühwein en krentenbrood. Van 17-
18 uur, toegang vrij. 
 

Kerst-speurtocht voor kinderen 
op zaterdag 24 december 
Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is er in Duinoord in de 
vroege avond een speurtocht, bestemd voor kinderen – en hun 
ouders. Begin- en eindpunt is de Maranathakerk. 
Kinderen krijgen bij het beginpunt een lampion. Als ze op pad 
door de buurt gaan, komen ze bij zes bekende scenes uit het 
kerstverhaal. Acteurs spelen de scènes. 

De kinderen zien onder anderen de herders in het veld, de 
wijzen uit het Oosten, koning Herodus, een soldaat, en 
uiteindelijk komen ze in de stal met Jozef, Maria en het 
pasgeboren kind. Inmiddels hebben ze het hele kerstverhaal 
beleefd. 
Bij het eindpunt is er een traktatie: kerstkransjes, warme 
chocolademelk en ander lekkers. 
Aanmelden voor de ‘kribbetocht’ is niet nodig. Deelname is 
gratis. Wie wil meelopen, kan op 24 december vanaf 18.30 tot 
uiterlijk 19 uur terecht bij de Maranathakerk. De tocht duurt een 
uur. 
 

Feestelijke bevestiging en intrede Mark van der 
Laan als predikant Maranathakerk 
In een feestelijke kerkdienst op zondagmiddag 6 november is 
Mark van der Laan bevestigd tot predikant in de Protestantse 
Kerk, en heeft hij intrede gedaan als predikant van de 
Maranathakerk. 
Temidden van familie, vrienden, gemeenteleden en vele andere 
belangstellenden uit de hele stad werd de nieuwe predikant de 
bij het ambt behorende stola omgehangen door diaken Cécile de 
Munnik. Daarvoor hadden vijf predikanten met een 
handoplegging een zegenwens uitgesproken. Het waren Martin 
Koster, die enige tijd consulent van de Maranathakerk is 
geweest, oud-predikant IJjo Akkerman, gemeentelid Erika van 
Gemerden, interim-predikant Folly Hemrica, Charlotte van der 
Leest, voorganger in de Nieuwe Badkapel op Scheveningen, en 
Ad van Nieuwpoort, dominee van de Duinzichtkerk. 
In zijn intredepreek legde ds. Mark van der Laan een accent op 
het woord ‘verwachting’. ‘De verwachting is dat God altijd 
nieuwe wegen opent, waar menselijkerwijs alles verloren lijkt.’ 
Aan het eind van de dienst sprak David Renkema, voorzitter van 
de Protestantse Kerk Den Haag, zijn gelukwensen uit. Hij sprak 
van nieuwe energie en nieuwe geestkracht voor de 
Maranathakerk. Ouderling Pieter van den Broek zei dat de 
kerkenraad met de nieuwe voorganger vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet gaat. Aansluitend was er in alle ruimten van 
de kerk een geanimeerde, informele receptie. 
 
 

Colofon 

 
Kerk en gemeentecentrum, 2e Sweelinckstraaat 156, 
2517 HB Den Haag 
www.maranathakerkdenhaag.nl. Tel. (070) 345 91 19 
Predikant 
ds. Mark van der Laan. Tel. 06 20 82 19 82, 
predikant@maranathakerkdenhaag.nl 
Koster, Centraal Informatiepunt en zaalverhuur 
Marian van Duijvenvoorde, tel. (070) 345 91 19 
info@maranathakerkdenhaag.nl 
Ledenadministratie 
Marijke Bruggeman, ledenadministratie@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkenraad 
Adrie Vrolijk, voorzitter@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
Erika van Gemerden, scriba@maranathakerkdenhaag.nl 
Kerkmusicus 
Bert van Stam, organist@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 24 79 50 14 
Kerkrentmeesters 
Carolien Gijsbers, kerkrentmeesters@maranathakerkdenhaag.nl 
Penningmeester 
Helga Vermaas, penningmeester@maranathakerkdenhaag.nl 
Diaconie 
Adrie Vrolijk, diaconie@maranathakerkdenhaag.nl. Tel. 06 45 47 62 18 
‘Omzien naar elkaar’, Sietske Oosterheert. Tel. (070) 323 91 89 
Autodienst 
Marja Korving, autodienst@maranathakerkdenhaag.nl. (070) 363 08 89 
Berichten 
Jan Goossensen, publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl. 
Bankrekeningnummers 
NL21 INGB 0000 5830 00 
(PGG Maranathakerk, ook voor bijdragen kerkmuziek) 
NL52 INGB 0000 3125 88 
Diaconie Maranathakerk 
NL94 INGB 0009 6853 30 
Stichting Steunfonds Maranathakerk 
 

 


