
DE AGENDA 
 

Na de dienst gemeentelunch in de gemeentezaal. 
 

Kerkdiensten in januari. Aanvang 10.30 uur 

Zondag 22 jan ds. Mark van der Laan 

Zondag 29 jan ds. Rob van Essen 
 

Iedere woensdag, 10-12 uur,  koffieochtend in de tuinzaal. 
 

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. 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 15 januari 2023, tweede na Epifanie 

begin week van gebed voor eenheid van de kerk 

 

voorganger: ds. Erika van Gemerden 

organist: Bert van Stam 

ouderling: Henk Teutscher 

diaken: Adrie Vrolijk 

kindernevendienst: Cécile de Munnik 

koster: Marian van Duijvenvoorde 

 

Op de derde zondag van januari, en in de week erna, 

wordt elk jaar in kerken wereldwijd stil gestaan bij de 

oecumene, de overtuiging dat kerken, hoe verschillend 

ook, éen zijn in Christus.  

De wereldraad van kerken reikt voor deze zondag een 

orde van dienst aan, elk jaar voorbereid vanuit een ander 

werelddeel. Dit jaar hebben kerken uit Minnesota, de 

Verenigde Staten, hun thema’s met ons gedeeld. In de 

viering die zij hebben voorbereid, met lezingen, liederen, 

gebeden, vormen van vieren, zijn verschillende 

bevolkingsgroepen terug te vinden, met verschillende 

achtergronden: wit, zwart en inheems. Wat zij delen had 

niet veel actueler ook voor ons kunnen zijn: de schuld van 

het slavernijverleden, de verwonding die er nog altijd is, 

en grote zorgen over klimaat en natuur. 

In de dienst vanmorgen zijn meerdere elementen uit de 

Minnesota viering opgenomen. 

Het schuldbelijden voor slavernij en het misbruik van de 

schepping is opgenomen in het smeekgebed, we horen 

de lezingen van de profeten Jesaja en ook Johannes de 

Doper, en de bijzondere aandacht die vanuit Minnesota 

wordt gegeven aan de kracht van de doop is te horen in 

de lezing uit de Corinthebrief. De preek zal gaan over die 

brieflezing. De voorbeden zijn in hun geheel woordelijk 

overgenomen uit de liturgie van Minnesota.  

In Duinoord bestaat sinds jaar en dag het Oecumenisch  

Beraad Duinoord. Leden van dat overleg zijn de 

Houtrustkerk, de Noorderkerk, de Evangelische 

Broedergemeente, het genootschap van vrienden, de 

Elandstraatkerk en de Maranathakerk. De derde zondag 

van Januari is een van de contactpunten van dit overleg. 

Het smeekgebed zal gedaan worden door Karl van 

Klaveren, voorganger van de Houtrustkerk, de 

Jesajalezing door Hans Pronk, diaken van de 

Noorderkerk, en de brieflezing door Marjolein Gardien 

van het Genootschap van vrienden, de Quakers. 

 

 

 
 

 

In STILTE komen we de kerk binnen 

 

WELKOM en Calendarium 
 

 

 

DIENST van de SCHRIFT 



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 119: 1, 6 

‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’ 
 

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 Psalm 67: 1 (staande) 

‘God zij ons gunstig en genadig’ 
 

DE SCHRIFT 
 

De ZEGEN van Aäron (uit Numeri 6
24-26

) 
 

Moment met de KINDEREN 
 

EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 1: 12-18 (NBV21) 

En wanneer jullie voor Mij verschijnen – 

wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 

13Houd op met die zinloze offergaven. 

Ik heb een afschuw van jullie wierook; 

jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, 

ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 

14Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een 

afkeer, 

ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. 

15Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, 

ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. 

Aan jullie handen kleeft bloed! 

16Was je, reinig je, 

maak een eind aan je misdaden, 

Ik kan ze niet meer zien. 

Breek met het kwaad 

17en leer goed te doen. 

Zoek het recht, houd tirannen in toom, 

kom op voor wezen, sta weduwen bij. 

18De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. 

Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, 

al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 

 

LIED 1008 

‘Rechter in het licht verheven’ 
 

TWEEDE SCHRIFTLEZING 1 Korinthiërs 1: 4-17 

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn 

genade heeft geschonken. 5Door uw eenheid met Hem bent u 

in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 

6bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7en 

hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest 

terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 

8Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u 

geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 

9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon 

Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 

Verdeeldheid in de gemeente 

10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus 

Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om 

scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging 

volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij 

namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid 

onder u heerst. 12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van 

Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ 

en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is Christus dan verdeeld? Is 

Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus 

dat u bent gedoopt? 14Ik dank God dat ik niemand van u – 

behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; 15niemand van u 

kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. 16Ja, ik heb ook 

nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet 

herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. 17Christus 

heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te 

verkondigen – en niet door middel van diepzinnige 

welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn 

kracht worden beroofd. 

 

LIED 581 

‘Hier zwijgt het hoge denken’ 
T: Inge Lievaart(Oosterend, 14 april 1917 – Scheveningen, 15 oktober 2012). 

M: Jan Pasveer (Coevorden, 10 februari 1933 – Zaandam, 15 januari 2005). 

 

DERDE SCHRIFTLEZING Johannes 1: 29-34 

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld 

wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand 

die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31Ook ik wist niet 

wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan 

Israël geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes getuigde: ‘Ik 

heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij 

bleef op Hem rusten. 33Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij 

die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: 

“Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft 

rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34En 

dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is. 

 

LOFZANG 
    Muziek: Bert van Stam 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

LIED 996 

‘Om eenvoudigen van geest’ 



 

DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

MEDEDELINGEN 

 

INZAMELING DER GAVEN onder MUZIEK 

Picardy (melodie Lied 1008), Alec Rowley (1892-1958) 
 

VOORBEDEN en STIL GEBED (tekst zie bijlage) 
 

ONZE VADER  
 

SLOTLIED 970: 1, 3, 5 (staande) 

‘Vlammen zijn er vele’ 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 

a: AMEN 

 

SLOTMUZIEK  

After a Service (Concluding Voluntary), Alec Rowley 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 

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

 

Eerste collecte: 

Voor de wijkdiaconie van de Maranathakerk. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL52 INGB 0000 3125 

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

 

Tweede collecte: 

Voor de kerkrentmeesters van de Maranathakerk. 

Deelnemen: maak een gift over naar NL21 INGB 0000 5830 

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


