
DE AGENDA 
 

Na de dienst koffie/thee/limonade in de gementezaal. 
 

Kerkdiensten in januari. Aanvang 10.30 uur 

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. 
 

Woensdag 18 januari, 15-16 uur, meeleeskring, 

ds. Mark van der Laan. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERING VAN DE ZONDAG IN DE 

MARANATHAKERK 

 

Zondag 8 januari 2023, Epifanie 

 

voorganger: ds. Folly Hemrica 

organist: Lieuwe de Jong 

pianist: Alexander Artz 

ouderling: Erika van Gemerden 

diaken: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

 

 

 
 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

AANVANGSMUZIEK 

Praeludium in b BWV 869 uit het Wohltemperierte 

Klavier, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

DE VOORBEREIDING 

 

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 72: 1, 3, 4, 6 

‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 

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 

v.  Ere zij God in de hoge 

a. EN VREDE OP AARDE 

    VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN 

 

LOFLIED 152 : 1, 2, 4, 7, 10 (staande) 

‘Mijn hart verheugt zich zeer’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 60: 1-6 (NBV21) 

1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 

2Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

DIENST van de SCHRIFT 



zijn luister is boven jou zichtbaar. 

3Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 

4Sla je ogen op, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 

6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 

Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 

SCHRIFTLIED 518: 1, 3, 6, 7 

‘Hoe helder staat de morgenster’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteus 2 : 1-12 

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de 

regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het 

Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van 

de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster 

zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning 

Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem 

met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van 

het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren 

zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, 

‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem 

in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders 

van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël 

zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs 

bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster 

zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar 

Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in 

naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, 

zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze 

de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de 

ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef 

staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster 

zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het 

huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze 

wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden 

ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken 

aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in een droom 

de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug 

moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 

land. 
 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

MUZIEK 

Sarabande uit de suite “Pour le piano”, 

Claude Debussy (1862-1918) 
 

LIED 528 

‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Improvisatie over slotlied 423 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 423 (staande) 
‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’ 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

Praeludium in d  BWV 853 uit het 

Wohltemperierte Klavier 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

Bestemming collectes 
(U kunt ook een bedrag per bank overmaken.) 

 

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’ 

 


