VIERING VAN DE KERSTNACHT vanuit
DE MARANATHAKERK
Protestantse wijkgemeente Den Haag-West,
Donderdag 24 december 2020
voorganger: ds. Axel Wicke
organist: Bert van Stam
trompettist: Pieter Koster
zang: Helmi Verhoeven
ouderling: Carolien Gijsbers
diaken: Cécile de Munnik
koster: Marian van Duijvenvoorde
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v.
a.
v.
a.

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

GLORIA Orgelimprovisatie over Lied 506
‘Wij trekken in een lange stoet’

DE SCHRIFT
LEZING Lucas 2: 1-7 (NBV)

DIENST van de SCHRIFT
IN STILTE komen we de kerk binnen
Verwelkoming
Aanvangsmuziek
Andante uit Trompetconcert in Es gr., Hob.VIIe:1 Joseph Haydn (1732-1809)

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 473 – Er is een roos ontloken
1 Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.
3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.
SMEEKGEBED
voorganger:
allen:

... zo bidden wij: Heer ontferm U
HEER ONTFERM U

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef
ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad.

MUZIEK
La Messe de Minuit, uit Noëls de France,
Willem Pijper (1894-1947)
LEZING Lucas 2: 8-14 (NBV)
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij
hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze
hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden:14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

MUZIEK
Dans les ombres de la nuit, uit Noëls de France,
Willem Pijper
LEZING Lucas 2:15-20 (NBV)
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat
kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar
hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals
het hun was gezegd.

Muziekmoment: Willem Pijper, Noëls de France
nummer 8: Entre le boeuf et l’âne gris
OVERWEGING
LIED 483 – Stille nacht
1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
3 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

DE GEBEDEN EN GAVEN
MEDEDELINGEN
MUZIEK
Siciliano, uit Sonate voor fluit BWV 1031,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken: .... zo roepen wij U aan:
allen: DOE LICHTEN OVER ONS UW AANGEZICHT
ONZE VADER
SLOTLIED: 487 – Eer zij God in onze dagen
1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
WEGZENDING en ZEGEN
allen: AMEN
SLOTMUZIEK: A Time for Peace - Peter Graham (1958)
(cornet en piano)

Wij vragen vanavond uw aandacht voor
TWEE COLLECTES.
U kunt een gift overmaken per bankoverschrijving. Zie de
rekeningnummers in de Agenda.
1. Voor de Haagse Diaconie. Doel is ‘De Halte’, een doorstroomhuis in
het stadscentrum voor tijdelijke opvang in acute nood, waar vrouwen
en kinderen samen wonen. De twee woningen in hartje Den Haag
kunnen maximaal zestien personen huisvesten. De opvang is sober
(bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel',
een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen.
De tijdelijke opvang is voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers in
schrijnende situaties, die niet de straat op gestuurd kunnen worden.
Ook slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den Haag geen
tijdelijke opvangplaatsen zijn, kunnen terecht in de crisisopvang.
De bewoners van de Halte (en nog enkele kleinere locaties) hebben
vaak een bewogen tijd achter de rug en snakken naar rust voor
zichzelf en voor hun kinderen. De Diaconie helpt hen daarbij.
2. Voor de kerkrentmeesters, ten behoeve van het onderhoud van de
Maranathakerk.

Preken in de Maranathakerk zijn na te lezen op de website,
onder Erediensten.

DE AGENDA
Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december, 10.30 uur.
Kerstviering via internet (Kerkomroep.nl). Voorganger: ds.
Axel Wicke. Organist: Bert van Stam.
Zondag 27 december, 10.30 uur. Korte kerkdienst,
‘Ochtendgebed’. Te beluisteren via internet (Kerkomroep.nl)
Zondag 3 januari, 10.30 uur. Kerkdienst, Nieuwjaarsdienst.
Voorganger: ds. IJjo Akkerman. Organist: Bert van Stam. Te
beluisteren via internet (Kerkomroep.nl)

Wilt u de Maranathakerk financieel ondersteunen?
Dit zijn de rekeningnummers.
NL21 INGB 0000 5830 00 (PGG Maranathakerk,
voor algemene doeleinden);
NL94 INGB 0009 6853 30 (Stichting Steunfonds
Maranathakerk, voor het culturele en
levensbeschouwelijke programma);
NL52 INGB 0000 3125 88 (Diaconie Maranathakerk).

Informatiemateriaal over het karakter van de
Maranathakerk vindt u op onze website.
www.maranathakerkdenhaag.nl
Wilt u lid worden van de Maranathakerk of uw
interesse op een andere manier tonen? Neem
gerust contact op met een van onze voorgangers
van wie u de contactgegevens op onze site kunt
vinden. Algemeen mailadres:
info@maranathakerkdenhaag.nl

