
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 1 januari 2023, Nieuwjaar 

 

Ouderling: Carolien Gijsbers 

Liturg: Henk Teutscher 

Organist: Lieuwe de Jong 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 
 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

Aansteken van de KAARSEN op tafel onder klokgelui 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED 
 

LIED Psalm 96: 1, 3, 5 

‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’ 

 

SMEEKGEBED 

Liturg:.... 

onderbroken door: 

....daarom bidden wij 

allen: HEER ONTFERM U 
 

LIED 992 

‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 
 

SCHRIFTLEZING Exodus 3: 11-14 (NBV21) 

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en 

de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik 

zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb 

gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen 

jullie God bij deze berg vereren.’ 

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen 

hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, 

en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 

dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er 

zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN 

heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 
 

LIED 838: 1, 2 

‘O grote God die liefde zijt’ 
 

SCHRIFTLEZING 1 Johannes 4: 11-16 

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, 

moeten ook wij elkaar liefhebben. 12Niemand heeft God ooit 

gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is 

zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. 13Dat wij in 

Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft 

laten delen in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien 

waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden 

heeft als redder van de wereld. 15Als iemand belijdt dat 

OCHTENDGEBED 



Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in 

God. 16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 

vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft 

in God, en God blijft in hem. 
 

LIED 838: 3, 4 

‘Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen’ 
 

MEDEDELINGEN 
 

COLLECTES onder MUZIEK 
U kunt ook een bedrag overmaken per bank. 

 

Eerste collecte: 

Voor Kerk in Actie, bestemd voor het project ´Sta op voor 

kinderen in de knel’. 

Toelichting. Miljoenen kinderen groeien op in een onveilige situatie. 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met 

problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en 

maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist rond Kerst 

verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Dit 

jaar wordt de opbrengst van de kerstcollecte besteed aan 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Kinderen in de knel´ 

 

Tweede collecte: 

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’ 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

Onze Vader  

die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel  

alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

Amen. 

 

SLOTLIED 416 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

ZEGENBEDE 

allen: AMEN 
 

SLOTMUZIEK 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

Na de dienst: Nieuwjaarsontmoeting. 
 

Kerkdiensten in januari. Aanvang 10.30 uur 

Zondag 8 jan ds. Folly Hemrica 

Zondag 15 jan ds. Erika van Gemerden, gemeentelunch 

Zondag 22 jan ds. Mark van der Laan 

Zondag 29 jan ds. Rob van Essen 
 

Woensdag 4 januari, 10-12 uur, Nieuwjaarskoffieconcert. 

Ensemble Bonheur presenteert een vrolijk programma, ´Met 

vrienden het nieuwe jaar in’. Toegang vrij. 
 

Wake voor Russische ambassade. Doorlopende stille 

demonstratie voor het gebouw van de Russische ambassade, 

Andries Bickerweg, tegen de oorlog in Oekraïne. Elke dag tot 

zonsondergang. 
 

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. 
 

Meditatieworkshop op vrijdagavond. Nu kerstvakantie. 

We beginnen weer met ingang van 13 januari. 

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 
 

 

Actuele informatie: maranathakerkdenhaag.nl 

 


