
VERWELKOMING 

 

Allen staan 

v: Gemeente, draag Thijs 

 die gedoopt is in uw gebeden 

 en ga met hem de weg van het Koninkrijk. 

a: WELKOM, KIND VAN GOD, 

 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 

 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN 
 

MUZIEK 

Trumpet Voluntary, John Stanley (1712-1786) 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Christ unser Herr zum Jordan kam, 

Pietro Cattaneo (1998) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 481(staande) 

‘Hoor de engelen zingen de eer’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Fuga in g kl., BWV 578, J. S. Bach (1685-1750) 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

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 kerkrentmeesters 

van de Maranathakerk, met name voor de energierekening 

van het gebouw. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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

Na de dienst kunt u de ouders in de Voorhof feliciteren en 

elkaar in de gemeentezaal ontmoeten bij 

koffie/thee/limonade. 
 

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

Pastoraal contact. Ds. Mark van der Laan, predikant 

Maranathakerk. Tel. 06 20 82 19 82. 

E-mail: predikant@maranathakerkdenhaag.nl 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 18 december 2022, vierde van Advent 

 

voorganger: ds. Mark van der Laan 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Carolien Gijsbers 

voorbeden: Govert J. Lakerveld 

kindernevendienst: Lonneke Glerum 

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 vier 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 

 

LIED Psalm 24: 1, 4, 5 

‘De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein’ 
 

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 299
 
e, eerste zes regels (I solo, II allen) 

‘Heer, ontferm u’ 
 

DE SCHRIFT  

 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

LIED op de vierde adventszondag (Tamar) 

DIENST van SCHRIFT en DOOP 



De stam van Juda bleef bestaan, 

want Tamar is niet weggegaan. 

Als hoopvolle en sterke vrouw 

bleef zij geloven in Gods trouw. 
 

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 7: 10-17 (NBV21) 
De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de HEER, uw 

God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.’ Maar Achaz 

antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef 

stellen.’ Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het u niet genoeg 

mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen?  

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal 

spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij 

eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.  

Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te 

kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, 

geheel verlaten zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd 

laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van 

Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.’ 

 

LIED 489 

‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteüs 1: 18-25 (NBV21) 
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 

uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te 

zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, 

wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te 

verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel 

van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria 

bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 

Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk 

bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest 

gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:  

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 

Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd 

wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn 

vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar 

zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.  

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 

LIED 452 

‘Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt’ 
 

DE DOOP 
 

INLEIDING OP DE DOOP 
 

DOOPLIED (staande) 
Uit: Tussentijds, t: Hanna Lam, m: Wim ter Burg) 

 

 
 

2. Laat de mensen tot mij komen 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

houdt ze toch niet tegen! 

Want de poorten van mijn rijk 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk 

Bij Mij binnen lopen. 
 

PRESENTATIE 
 

DOOPGEBED 
 

DOOPBELIJDENIS LIED 340 b 

‘Ik geloof in God de Vader’ 
 

DOOPGELOFTEN  
Tot de gemeente: 

v: Gemeente, wilt u Thijs Jacob Adriaan van den Berg naar uw 

vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hem helpen 

Christus na te volgen? 

a: JA DAT WILLEN WIJ 

De gemeente gaat zitten. 

 

Tot de doopouders: 

v: Yascha en Sarah, willen jullie dat Thijs Jacob Adriaan van den 

Berg gedoopt wordt als teken van Gods liefde en trouw? 

Wat is daarop jullie antwoord? 

ouders: JA DAT WILLEN WIJ 

 

v: beloven jullie Thijs, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde 

en zorg te omringen? Beloven jullie hem groot te brengen in de 

geest van het evangelie van Jezus Christus en hem in liefde 

trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan? 

Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen? Wat is 

daarop jullie antwoord? 

ouders: JA DAT BELOVEN WIJ 
 

DOOPBEDIENING aan Thijs Jacob Adriaan van den Berg 

 

LIED 356: 1, 3, 6, 7 

‘O God die uit het water’ 
 

OVERHANDIGING DOOPKAARS  
 

 



DE AGENDA 
 

Een uur muziek in de sfeer van Kerst 

Vanmiddag 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. 
 

Woensdag 21 december, 10-12 uur. Koffieochtend in de 

tuinzaal. 
 

Kerk open op zaterdagmiddag 

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 mediteren 

en de ruimte van de kerk op zich laten inwerken. Er klinkt 

ook muziek. 
 

Vespers in de weken tot Kerst 

Op de vier woensdagavonden tot Kerst zijn er de 

adventsvespers. Dat zijn korte bijeenkomsten met muziek, 

liederen, bijbellezing, gebeden en stilte. Van 19.30-20 uur. 

Woensdagen 30 november en 7, 14, 21 december. 
 

Speurtocht voor kinderen op Kerstavond 

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. Verzamelen vanaf 18.30 tot uiterlijk 19 uur. De tocht 

duurt een uur. 

 

Kerkdiensten op zondag aanvang 10.30 uur 

Zondag 25 dec ds. Mark Van der Laan, Eerste Kerstdag 

Zondag 1 jan Ochtendgebed, daarna Nieuwjaarsontmoeting 

Zondag 8 januari ds. Folly Hemrica 

Zondag 15 januari ds. Erika van Gemerden 

Zondag 22 januari ds. Mark van der Laan 

Zondag 29 januari ds. Rob van Essen 

 

Meditatieworkshop op vrijdagavond. Laatste bijeenkomst: 

23 december, daarna weer met ingang van 13 januari. 

Info bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19 u). 
 

Expositie ´Bomen in beeld’ 

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’. 

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. 

 

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 
 

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

 

Nieuwsbrief Maranathakerk 

Wilt u ook in 2023 op de hoogte blijven van het 

veelzijdige programma  van de Maranathakerk? 

Stuur een mailtje aan 

Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl 

en u krijgt maandelijks een overzicht van alle 

activiteiten toegestuurd. 

Opzegging van de Nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. 
 

 

 

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 
 


