VIERING VAN DE KERSTNACHT IN DE
MARANATHAKERK

- De Chaos van Kerst 24 december 2018
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
violiste: Hetty Huveneers
ambtsdrager: Nell de Vries
koster: Marian van Duijvenvoorde

Tijdens binnenkomst: LIED 477
VERWELKOMING
AANVANGSMUZIEK Adagio, deel I uit Sonate voor viool
in F gr. - Georg Friedrich Händel (1685-1759)

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
ZINGEN: 506
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:
v.
a.
v.
a.
v.
a.

van David – om zich op te laten schrijven.
En het geschiedde toen zij daar verbleven:
het uur brak aan dat zij bevallen moest.
Zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld
wikkelde hem in doeken, lei hem neer in
een kribbe-voederbak, omdat voor hen
Geen plaats was in de gastenzaal daar boven.
ZINGEN: 473
LEZING: Lucas 2: 8-14 (NBV)
Er waren herders in die streek, zij waakten
’s nachts bij hun kudde, in de open lucht.
Plotseling stond bij hen een lichtgestalte,
Een afgezant van God- Ik zal er zijn.
Zij huiverden, zijn gloed omstraalde hen.
Hij sprak: Wees niet bevreesd, want zie, en hoor:
Ik heb goed nieuws voor u en grote vreugde
voor heel het volk bestemd, voor alle volkeren:
geboren, heden, in de stad van David
-uw redder en bevrijder, de messias –
en dit zal u daarvan het teken zijn:
gij zult een klein kind vinden, ingewikkeld
in doeken, liggend in een voederbak.
Toen plotseling stond daar een legerschare
van lichtgestalten uit de hemel, zingend,
een macht van stemmen – en zij loofden God:
Ere zij in zijn grondeloze licht die Ene,
en op aarde recht en vrede
voor de mensen naar zijn hart.
ZINGEN: 489

.......... zo roepen wij u aan:
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Christus ontferm U
CHRISTUS ONTFERM U
Heer ontferm U
HEER ONTFERM U
Ere zij God in de hoge
EN VREDE OP AARDE
VOOR MENSEN VAN ZIJN WELBEHAGEN

LOFLIED: 474: 1, 2, 3, 4 (staande)

DE SCHRIFT
LEZING: Lucas 2: 1-7 (NBV)
En het geschiedde in die dagen, nachten
van Keizerlijke Heerschappij, toen Rome
heel de bewoonde wereld in zijn macht had,
dat een bevel werd uitgevaardigd door Augustus:
de mensheid moest geteld en opgeschreven
als geld geteld, ten dode opgeschreven.
Ook Jozef met zijn zwangere verloofde
is vanuit Nazaret in Galilea
gegaan naar Juda, Betlehem, de stad

LEZING: Lucas 2:15-20 (NBV)
En het geschiedde: toen de afgezanten
de sterrenhemel waren ingevaren
zeiden de herders tot elkaar ‘Wij gaan en vlug!
Naar Betlehem om zelf, met eigen ogen,
Het groot verhaal te zien dat daar geschied is.
Zoals ‘Ik zal er zijn’ ons heeft doen weten’.
Zij snelden wat ze konden en ze vonden
Maria, Jozef, en het kleine kindje
dat in een voederbak gelegen was.
En luid en duidelijk vertelden zij
dat groot verhaal over die kleine jongen.
En die het hoorden waren stomverbaasd.
Maria heeft al deze woorden
stil overdacht en in haar hart bewaard.
De herders keerden naar hun velden terug
en loofden God en droomden goede tijden.
ZINGEN: 484
OVERWEGING
MUZIEK Air, uit Orkestsuite no. 3 in D gr. –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

ZINGEN: 483

DE AGENDA

DE GAVEN EN GEBED

25 december, Kerstmorgen.

MEDEDELINGEN

10 uur: kerstdienst in de Bergkerk, ds. Axel Wicke

INZAMELING VAN DE GAVEN (2x)
Muziek: Prelude over 'Ik wandel in Gedachten' (LB 480)
- Bert van Stam

10.30 uur: kerstdienst in de Maranathakerk,
ds. IJjo Akkerman
10.30 uur: kerstdienst in Bethel, ds. René de Reuver

ZINGEN: 480
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: ....zo bidden wij:
allen: Kom te hulp, sta op omwille van Uw trouw
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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.
SLOTLIED 487 (staande)
WEGZENDING en ZEGEN
allen:

SLOTMUZIEK: Improvisatie
waaronder de UITGANGSCOLLECTE.
Dit betreft een EXTRA collecte ten behoeve van het
kerkasiel in Bethel. Dit is al 2 maanden gaande. Velen
leveren hieraan – op welke wijze dan ook – een bijdrage.
Dat maakt dat we het nog altijd gaande kunnen houden.
Maar er is ook veel geld voor nodig. Het moderamen van
de Haagse Diaconie heeft besloten de opbrengsten van
een extra collecte in de wijken voor het kerkasiel te zullen
verdubbelen. Warm aanbevolen!

De tekst van de preek ligt na de dienst op de balie in de
hal. Vanaf maandag staat hij ook op de website.

