
wijk in met een bakfiets met koffie en thee. Zo maken we contact 

met mensen en hopen we de drempel te verlagen voor het vragen 

om hulp of het deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten zijn 

o.a. Nederlandse les, fietsles, koffie-inloop en maaltijden. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

88 (Diaconie Maranathakerk), o.v.v. ‘Paardenberg’.  
 

Tweede collecte: 

Voor het landelijke werk van de Protestantse Kerk, de 

zogeheten Dorpskerkenbeweging. 

Toelichting. Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt 

door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het 

dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag 

nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale 

activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging 

van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar 

zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en 

motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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

DE AGENDA 
 

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

Kerkdiensten in januari en februari. Aanvang 10.30 uur. 

Zondag 29 jan. ds. Rob van Essen 

Zondag 5 febr. ds. Mark van der Laan, Schrift & Tafel 

Zondag 12 febr. ds. Ad Alblas 

Zondag 19 febr. ds. Erika van Gemerden 

Zondag 26 febr. ds. Robert Jan Bakker 
 

Woensdag 1 februari, 10-12 uur, koffieconcert. 

Pianisten Els Goedhart en Ellen van Loo spelen 

quatre-mainscomposities van Moszkowski, Purcell, Pozolli en 

Diabelli. Yvonne Hesterman zingt romantische liederen van 

Schumann, Strausz en Dvorak. Ze wordt op de piano begeleid 

door Seoie Jung. Als laatste speelt Seoie Jung (Koreaanse 

pianiste) ballades, nocturnes en dansen van Caccini, Chopin, 

Glinka, Piazzolla, Grieg en Ginastera. 

Toegang en koffie gratis. 
 

Woensdag 22 februari, 20 uur. Avond met Wouter van Dieren 

over milieu, klimaat en de toekomst van de planeet. 

Wouter van Dieren is lid van de Club van Rome, de instantie 

die in 1972 de wereld schokte met het rapport Grenzen aan de 

groei . Al ruim vijftig jaar is hij een vooraanstaand 

milieudeskundige, opiniemaker, publicist en ondernemer. 

Na zijn voordracht gesprek met het publiek. Toegang € 5. 
 

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. 
 

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

Meditatieworkshop op vrijdagavond. 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 22 januari 2023, derde na Epifanie 

Bevestiging van Jan Kouwenberg in het ambt van diaken 

 

voorganger: ds. Mark van der Laan 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Pieter van den Broek 

diaken a.i.: Henk Teutscher 

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 
 

BEMOEDIGING 

ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

DREMPELGEBED  
 

LIED Psalm 66: 1, 3, 7 

‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’ 
 

SMEEKGEBED, afgesloten met: 

voorganger:  .......... zo bidden wij: 

v.  Heer ontferm U 

a.  HEER ONTFERM U 

v.  Christus onferm 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 868: 1, 2, 4 (staande) 

‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ 
 

DE SCHRIFT  
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 49: 1-7 (NBV21) 

Eilanden, hoor mij aan, 

verre volken, luister aandachtig. 

Al in de schoot van mijn moeder 

heeft de HEER mij geroepen, 

nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. 

DIENST van de SCHRIFT 



2Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, 

Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; 

Hij maakte me tot een puntige pijl, 

Hij stak me weg in zijn pijlkoker. 

3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. 

In jou, Israël, toon Ik mijn luister.’ 

4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, 

ik heb al mijn krachten verbruikt, 

het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 

Maar de HEER zal mij recht doen, 

mijn God zal mij belonen.’ 

5Toen sprak de HEER – 

Hij die mij al in de moederschoot 

gevormd heeft tot zijn dienaar 

om Jakob naar Hem terug te brengen, 

om Israël rond Hem te verzamelen, 

zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER 

en mijn God mijn sterkte zou zijn. 

6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 

om de stammen van Jakob op te richten 

en de overlevenden van Israël terug te brengen, 

dat is nog maar het begin. 

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 

opdat de redding die Ik brengen zal 

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

7Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, 

tegen hem die smadelijk veracht wordt, 

die door vreemde volken wordt verafschuwd, 

die dienaar is van vreemde heersers: 

Koningen zullen dit zien en opstaan, 

vorsten buigen diep voorover, 

omwille van de HEER, die betrouwbaar is, 

de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. 
 

LIED Psalm139: 1, 7, 8 

‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING Matteüs 4: 12-22 

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, 

week Hij uit naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, 

maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van 

Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is 

door de profeet Jesaja: 15 

‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de 

overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het 

volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die 

woonden in de schaduw van de dood werden door het licht 

beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 

‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is 

nabij!’ 

18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die 

Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun 

net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, 

volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten 

meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even verderop 

zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig 

met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen 

lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden 

Hem. 
 

 

 

 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 836 

‘O Heer die onze Vader zijt’ 
 

DE BEVESTIGING 
 

PRESENTATIE EN OPDRACHT 
 

GELOFTE EN VERBINTENIS 
 

LIED: 981: 1, 2, 3 

‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 
 

INZAMELING DER GAVEN 

MUZIEK 

Improvisatie over melodie Lied 362 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED 

d:…zo bidden wij: 

allen: HEER, HOOR ONS GEBED 

 

ONZE VADER 

 

SLOTLIED 362 (staande) 

‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

‘Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter’, BWV 650, 

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Melodie Lied 868. 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

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

 

Eerste collecte: 

Voor de Haagse diaconie, ten behoeve van het 

buurt- en kerkhuis De Paardenberg. 

Toelichting. De Paardenberg is al dertig jaar als buurt-en-kerkhuis 

gevestigd in de Julianakerk, in de wijk Transvaal, waar mensen uit de 

hele de wereld wonen. Om hen te bereiken gaan we nu ook zelf de  


