Kerstnachtdienst
Ichthus gemeente en Leger des Heils
24 December 2018 om 10.00 uur
Ichthuskerk
God kijkt naar JOU om! En jij…?

Voorganger: ds. Marco Schut en majoor Heleen Buitelaar
mmv. Johan Hoeve op het orgel
Stephan Koridon, Wilma Lipke, Hannah de Weerd – piano en viool
Zangensemble Leger des Heils begeleid door enkele blazers

De kerk is sfeervol in het donker van de nacht, lichtjes branden. (afb. 1)
Het Ensemble speelt vanaf 21.45 (afb. 2)
Samenzang: 478
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

3. Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend.
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,
in de doeken, in de hoeken
van dit huisken zonder slot.
Samenzang: 477
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden, 3x
2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, 3x
3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, 3x

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, 3x
5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden, 3x
Welkom
Samenzang: 486
1. Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
3. Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
4. Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Stil gebed - Votum en Groet

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: Jesaja 9: 1- 6
Samenzang: Gezang 26 bundel 1973
1. Daar is uit 's werelds duist’ re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

2. Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.

3. Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treen.

4. O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Lezing: Lucas 2: 1 – 12
Zang: Ensemble Leger des Heils
1. Maria’s Zoon
2. Klokgelui van Betlehem
Lezing: Lucas 2: 13 - 20
Kerstdeclamatie voor drie stemmen ‘Zie ik verkondig u grote blijdschap’
met begeleiding van twee instrumenten.
Uit ‘Toekomstmuziek’ van Jelly Verwaal
Tijdens het laatste couplet neemt het orgel de melodie over en zingen we
samen:
1. Heerlijk klonk het lied der eng’len in het veld van Efrata:
Ere zij God in de hoge. Loof de Heer, halleluja!
Refrein:
Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen,
zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoor zijn stem.
2. Jezus kwam op aarde neder als een kindje, klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.

3. In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.
4. Leer ons bij uw kribbe buigen, leer ons knielen bij uw kruis;
leer ons in uw naam geloven, neem ons eens in ‘t Vaderhuis.
Kerstmeditatie: ‘God kijkt naar JOU om! En jij…? (afb. 3)
Samenzang: 481: 1, 2.
1. Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

En 458 uit Leger des Heilsbundel: Hoor mensen nu het kerstfeest 1, 2, 3
melodie: God rest ye marry gentlemen
1. Hoor mensen, nu het kerstfeest is, gedenken wij het feit
dat Jezus naar de aarde kwam door Gods barmhartigheid,
opdat een ieder wordt gered uit zijn verlorenheid.
Refrein:
Er is hoop door de komst van de Heer, hoop door zijn komst;
er is hoop door de komst van de Heer.
2. In Betlehem in Juda’s land daar lag het godd’lijk Kind; gezegend is de
mens die daar in Hem zijn Heiland vindt. Ga in de geest naar Betlehem en zie
hoe God u mint.
Refrein:
3 De Vader in de hemel zond zijn eng’len naar een veld,
waar zij aan herders in die nacht het nieuws hebben verteld.
Het goede nieuws van Jezus’ komst moet wereldwijd vermeld!
Refrein:
Gebeden

Collecte: 1 Diaconie + Leger des Heils - 2. Kerk (afb. 4)
Met muziek van het ensemble
Samenzang: 483:1, 2, 3
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems 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!
Vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!
Zegen
Samenzang: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
bij de mensen van zijn welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen
bij de mensen van zijn behagen zijn welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
bij de mensen van zijn welbehagen. Amen, amen.
Orgelspel
(afb. 5)
Na afloop van de dienst is er chocolademelk en glühwein!

