
SLOTMUZIEK  

Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn, BWV 601, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
 

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 Kerk in Actie, voor 

het project ´Vrolijkheid in asielzoekerscentra´. 

Toelichting. Stichting De Vrolijkheid organiseert voor jonge 

asielzoekers wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna 

dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en 

beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van deze jonge 

azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Vrolijkheid´. 
 

2. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkmuziek in de 

Maranathakerk. 

Toelichting. Aan cantatediensten zijn bijzondere kosten verbonden. 

Mede dankzij uw giften kunnen deze diensten worden gehouden. 

De volgende cantatedienst is op 5 maart 2023. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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

DE AGENDA (Zie ook de decemberagenda in de bijlage) 

 

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

Dinsdag 13 december, 15 uur, tuinzaal. Meeleeskring, 

ds. Mark van der Laan. Voorbereiding op zondag 18 december. 
 

Woensdag 14 december, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal.  
 

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. 
 

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. 

 

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 11 december, Gaudete, derde van Advent 

 

voorganger: ds. Bert Kuipers 

organist: Bert van Stam 

barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen 

Michal Bitan, sopraan; Neline Adams, alt; Dierick Aartsen, tenor; 

Joao Paixão, bas 

ouderling: Hanneke Richter 

diaken: Cécile de Munnik 

kindernevendienst: Marleen van Loenen 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

DE VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 

 

Op tafel worden drie ADVENTSKAARSEN 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 

o: O God, keer U om naar ons toe 

allen:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 

o: Laat ons o Heer, uw liefde zien 

allen: EN GEEF ONS UW HEIL! 

o: O Heer! Hoor ons gebed 

allen: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN: 

HEILIG MIJN HART, O HEER, 

ZODAT IK KIND AAN HUIS KAN ZIJN 

IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM 

DOOR HEM , DIE ONZE MEESTER IS: JEZUS MESSIAS. 

AMEN 
 

LIED Psalm 85 1, 3, 4 

‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij en zingen: 
 

 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL, 

MET CANTATE 



LIED 299
 
e, eerste zes regels.  

‘Heer, ontferm u’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

LIED op de derde adventszondag (Rachab): 

 

Een vrouw die mensen schuilen laat 

waardoor Gods toekomst verder gaat. 

Haar moed loopt als een rode draad 

door het verhaal van goed en kwaad. 
 

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 Jozua 6: 22-25 (NBV21) 
Maar aan de twee mannen die het gebied hadden verkend droeg Jozua op: ‘Ga 

naar het huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, zoals 

jullie haar hebben gezworen.’ 23De verkenners brachten Rachab naar buiten, 

samen met haar vader en moeder, broers en zussen en verdere familie, en gaven 

hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. 24De Israëlieten lieten de stad 

met alles wat erin was in vlammen opgaan; alleen het zilver en goud en de 

koperen, bronzen en ijzeren voorwerpen brachten ze in de schatkamer van het 

heiligdom van de HEER. 25Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, 

samen met haar hele familie. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van 

vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van 

Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven. 

 

LIED 146c, 1, 5, 6  

‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteus 12: 46-50 

Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en 

zijn broers aan, omdat ze Hem wilden spreken. 47Iemand zei tegen Hem: ‘Uw 

moeder en uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ 48Hij antwoordde: ‘Wie 

is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49Hij maakte een gebaar naar zijn 

leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 50Want ieder die de wil 

van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’ 

 

LOFZANG  
   Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 450 

‘Verblijd u in de Heer te allen tijd’  
 

DE CANTATE 
Jauchzet dem Herrn, Jörn Boysen. (Zie bijlage) 

DE GEBEDEN EN GAVEN 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

MEDEDELINGEN  
 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Improvisatie over Lied 450 
 

DE TAFEL 

 

NODIGING 
 

LIED 439: 1, 4 

‘Verwacht de komst des Heren’ 
 

BEURTSPRAAK  

voorganger: De HEER zal bij u zijn 

allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 

voorganger: Verheft uw hart 

allen:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 

voorganger: Laten wij dank brengen 

   aan de HEER onze God 

allen:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 

TAFELGEBED  

v: ........ 
 

LIED 404
 
e (Sanctus en Benedictus) 

‘Heilig, heilig, heilig’ 
 

VOORTZETTING TAFELGEBED 

v: ........ 
 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

 

LIED 408
 
 e (Agnus Dei) 

‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt’ 
 

VREDEGROET 

voorganger:  Vrede zij met u allen 

allen:   VREDE OOK MET U 

voorganger:  Laten wij elkaar groeten met 

  de vrede van Christus 

Als gemeenteleden brengen wij elkaar de vredegroet. 
 

ONZE VADER 

 

DELEN VAN BROOD EN BEKER waaronder MUZIEK 

Zes fuga's over de naam BACH, no. 3 in g. kl., 

Robert Schumann (1810-1856) 
 

DANKGEBED 
 

SLOTLIED 438: 1 solo, 2 allen, 3 solo, 4 allen (staande) 

‘God lof! Nu is gekomen’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 



Tekst cantate Jauchzet dem Herrn, Jörn Boysen 

 

1. Chor 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt; singet, rühmet und lobet!  

 

2. Recitatief (B) 

Die Himmel mit dem güldnen Heere 

Erzehlen Gottes Ehre. 

Ein jeder Tag eröffnet seinen Mund 

Und sagts dem andern Morgen, 

Auch bey verborgner Nacht 

Bleibts dennoch unverborgen. 

Denn eine thuts der andern kund, 

Was Gott vor grosse Wercke macht. 

 

3. Choräle 

Was Gott tut, das ist wohlgetan! 

Es bleibt gerecht sein Wille; 

Wie er fängt meine Sachen an, 

Will ich ihm halten stille. 

Er ist mein Gott, der in der Not 

Mich wohl weiß zu erhalten, 

Drum laß' ich ihn nur walten. 

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan! 

Er ist mein Licht und Leben, 

Der mir nichts Böses gönnen kann; 

Ich will mich ihm ergeben 

In Freud' und Leid; es kommt die Zeit, 

Da öffentlich erscheinet, 

Wie treulich er es meinet. 

 

4. Recitatief (T) 

Was thun die Vogel in der Luft. 

Als daß bald der/bald jener singend rufft: 

Sein Schöpffer sey zu preisen. 

Du sehest keinen Baum noch ein geringes Kraut 

Die nicht dir GOttes Lob mit stummen Worten weisen. 

Da blühet keine Blume 

Auff der man nicht zu Gottes Ruhme 

Ein schönes Denckmahl schaut. 

 

Durch jede Creatur rufft Gott: Erkenne mich! 

Ach diß Erkäntnis bleibt uns freylich unbekant. 

Es ist zu hoch / es ist zu wunderlich 

Doch solte man an allen mercken/ 

Daß Gott vor seine Huld und Treu 

Zu loben und zu rühmen sey. 

 

5. Aria (S) 

Gott öffne die Lippen, und löse die Zungen, 

Dir sey es zu ewigem Lobe gesungen! 

Du stützest die Schwachen, du stärckest die Blöden , 

Sie sollen mit Englischen Zungen dort reden! 

 

6. Recitatief (A) 

Zwar alles muß gantz unvollkommen seyn.  

Ich mag auch nicht den kleinsten Punct erreichen/ 

Darinnen sich mein Danck und GOttes Wohlthun gleichen. 

Doch führt er mich 

zu seinen Freuden ein/ 

Und wird mich in den Chor der Seraphinen bringen; 

Da will ich ein ewig Magnificat singen. 

  

7. Choral 

Gelobet sei der Herr, 

Mein Gott, der ewig lebet, 

Den alles lobet, was 

In allen Lüften schwebet; 

Gelobet sei der Herr, 

Des Name heilig heißt, 

Gott Vater, Gott der Sohn 

Und Gott der Heilge Geist. 
 


