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Zondag 13 januari 2019
Voorganger ds. Marijke Kwant, Bodegraven
Cantor-organist Marieke Stoel

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Klokluiden

Introïtus: De cantorij zingt psalm 95 1-7a, Groot Nieuws Bijbel

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Zingen: EigenWijs 6: 1 t/m 3 'De vreugde voert ons naar dit huis'

Inleiding

Zingen: EigenWijs 6: 4 t/m 7

Gebed

Zingen: Psalm 149: 1 en 2 'Halleluja! Laat opgetogen'

Lezing: Johannes 2: 1-11

Zingen: Tussentijds 201 (Tekst: Ad den Besten; melodie: Bernard Huijbers)

Lezing: Gedicht Bruiloft te Kana van Muus Jacobse

Zingen: EigenWijs 21 'Liefde eenmaal uitgesproken'

Overdenking 

De cantorij zingt: EigenWijs 71 'Dit ene weten wij' 
De cantorij zingt dit twee keer, daarna zingt de gemeente het de derde keer en de 
gemeente zingt de aangegeven herhaling van de tweede helft van het lied.

Gebeden

Slotlied (staande): EigenWijs 83 'Wees de grond onder mijn voeten'



Uitzending en Zegen

Gemeente: 

Collecten
 De eerste collecte is voor HaastU. 

HaastU, het Haags Studentenpastoraat organiseert verschillende activiteiten
voor alle studenten in Den Haag. 
Soms is het prettig als er iemand is die de tijd heeft en naar je luistert. Als je 
behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag 
waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je 
moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee 
en een goed gesprek. Dat wat tussen jullie gezegd is, blijft tussen jullie. De 
studentenpastor is niet verbonden aan je opleiding en beoordeelt je dus 
niet. Je bent altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele 
achtergrond of geloofsovertuiging.

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk. 

Mededelingen
 Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is nog steeds aan de gang in buurt- 

en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28. Verschillende voorgangers 
uit onze kerkgemeenschap gaan voor bij het kerkasiel. Zij zoeken mensen 
die als bezoeker met hen mee willen gaan. 
Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06 1104 1992. 

 Op woensdag 16 januari willen we in het kader van onze gesprekskring 
Tegenlicht belicht samen kijken naar 'Tussen wet en geweten', een 
televisieprogramma dat met kerst werd uitgezonden door de EO. In deze 
documentaire komen voor- en tegenstanders van het kerkasiel aan het 
woord. Er is veel animo voor de strijd voor een rechtvaardig kinderpardon: 
600 predikanten uit het hele land gingen al voor in een kerkdienst, die het 
gezin Tamrazyan beschermt tegen uitzetting. Maar er zijn ook predikanten 
die om allerlei redenen niet meedoen. Na afloop willen we met elkaar in 
gesprek gaan over dit thema. Om 18.00 uur is er een maaltijd, om 18.45 uur 
kijken we samen naar het programma. Om 19.30 uur volgt het gesprek, 
waarbij ds. Axel Wicke aanwezig zal zijn, die een van de initiatiefnemers was
van het kerkasiel in Bethel en ook in de tv-reportage wordt geïnterviewd. 



De kosten voor deze avond zijn: € 7,00 incl. maaltijd. Opgeven via email, lijst
in hal van de kerk of bij ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992. 

 Op donderdag 17 januari om 20.00 uur is er in café De Freule weer alle 
gelegenheid om bij te praten op een gezellige, maar ook zinvolle manier. 
Het adres van het café is: Fahrenheitstraat 558. Mensen van alle leeftijden 
zijn welkom! Het eerste drankje is gratis. 

 Op zaterdag 19 januari om 15.00 uur is er een lezing van Kamel Essabane 
over de islam. Deze religie is veelbesproken, maar weinigen kennen haar 
van binnenuit. Net zomin als over het christendom bestaan er over de islam 
eenduidige opvattingen. En wat weten we eigenlijk zelf van de islam? Tijd 
misschien voor een kleine introductie door een deskundige. Kamel Essabane
weet ons in een prettig relativerende stijl de grondbeginselen van de islam 
duidelijk te maken. Kamel is docent islam op de lerarenopleiding aan de 
Thomas More Hogeschool in Vlaanderen. Daarnaast schrijft hij 
boekrecensies voor nieuwwij.nl en is verbonden aan het Fahm Instituut als 
docent islamitische filosofie en aan Su-Shi Intrafaith Dialogue, platform voor
dialoog tussen soennieten en sjiieten. 
Na de lezing wordt er een glaasje wijn of frisdrank geschonken en is er 
gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. 
Entree: € 7,00.

 Op zondag 20 januari om 10.30 uur is er een oecumenische dienst in de 
Maranathakerk. De voorgangers zijn ds. Christine Welschen (EBG) en ds. 
Martine Nijveld (Den Haag West, waartoe naast de Maranathakerk ook de 
Bergkerk behoort).

 Op zondag 27 januari om 10.30 uur zal ds. Marjan Driessen uit Leiden in de 
Houtrustkerk voorgaan. In en na deze dienst wordt aandacht besteed aan 
het feit dat Marieke Stoel veertig jaar organist en dirigent is van de 
Houtrustkerk. 
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