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Kerst 2018
Het lijken gewone mensen, die je voor op deze brief ziet staan.
Wij zouden één van hen kunnen zijn.
Er lijkt met hen wel iets aan de hand: Ze wijzen omhoog, alsof ze
iets horen of zien. Wat zou het zijn? Het licht, een engel, of is
zoiets alleen van vroeger?
De boodschap van Kerst is: dat is niet alleen iets van vroeger.
Het zal steeds weer gebeuren, hoe onrustig de wereld ook is en
hoe chaotisch ons leven ook kan worden: dat gewone mensen
iets opvangen en in beweging komen.
Hoe je het ook noemt: licht, engel, boodschap: in ons leeft het
verlangen naar vrede. Verlangen dat het goed komt met de
wereld en goed is met ons.
Dat verlangen is soms verstopt. Maar soms wordt het even
aangeraakt, door een lied, een woord, het verhaal, een gebaar…
Kerst belooft: dat verlangen zal niet verdwijnen.
Het licht zal opgaan. Het zal steeds opnieuw de kop opsteken bij
ons mensen, die niet gewoon, maar in de ogen van het Kind van
Kerst stuk voor stuk bijzonder zijn.
Kerstnachtdienst 24 december, 22.00 uur
voorganger: Ds J.G.de Bruijn
medewerking koor
organist: Frits Heil, pianist: Mirjam de Bruijn
dwarsfluit: Erna van Hees, klarinet: Jan de Waard
Eerste Kerstdag 25 december, 10.00 uur
voorganger: Ds J.G.de Bruijn
medewerking koor
organist: Tjalling Roosjen, pianist: Mirjam de Bruijn
dwarsfluit: Martine Zeegers, klarinet: Jan de Waard,
cello: Marijke Hess
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Kerstnacht 2018
Zingen voor de dienst
Door het donker hier gekomen
Door het donker hier gekomen,
aangetrokken tot het licht,
willen wij het Kind bezingen
dat op aarde vrede sticht.
willen wij het Kind bezingen
dat op aarde vrede sticht.
Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.
Zolang wij nog durven dromen,
uitzien naar wat toekomst biedt,
zullen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied.
zullen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied
Nu daagt het in het oosten, L 444: 1 en 2
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal
De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
Midden in de winternacht, L 486: 1 en 2
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?
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refrein:
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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?
refrein
Ere zij God
Ere zij God, ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen, een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Amen, amen.
Little town of Bethlehem, koor
Little town of Bethlehem, while you are sleeping,
unto you is born a Child this very night.
Little town of Bethlehem, while you are sleeping,
you will be the cradle for the King of Light.
Humble is the village, humble is the place.
Humble is the manger where the child is laid.
Holy is the Father, holy is the night
Holy is the infant Jesus Christ.
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Lichten doven
Lichtprocessie
Stil is de nacht
Stil is de nacht. Schitterend zacht
Straalt van ver, sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan
Ademt eeuwige kracht
Wonderlijk stil is de nacht.
Stil is de nacht. Iedereen wacht
Op het licht, op de kracht
Die verdrijft de duisternis
en die groeien doet al wat er is
Die verzoent en verzacht
Wonderlijk stil is de nacht.
Begroeting
Komt ons in diepe nacht, Lied 489: 1
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van al zo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
V.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: Schepper van hemel en aarde
V.: Die trouw is en het werk van Zijn handen niet loslaat
Gebed
Kyrië, Jenkins, koor
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Komt allen tezamen, Lied 477: 1 en 4
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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…
V.: De Heer is met u allen
A.: Zijn vrede is met u
Gebed
Inleiding
Lezing; Jesaja 9, 9
Als op de dag van de oogst, koor
Het volk dat in duisternis gaat, zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht.
Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst.
Lezing: Lucas 2: 1- 7
Nu zijt wellekome, Lied 476: 1, 3 en 4
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis.
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Herders op den velde hoorden een nieuw lied
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar". Kyriëleis.
Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis.
Lezing: Lucas 2: 8- 15
Gloria, L 308a, koor en allen
Gloria in excelsis, Gloria in excelsis
Deo gratias, Deo gratias
Preek
Stilte
Kind ons geboren, L 491, koor en allen
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Collecte, bestemd voor noodopvang dichtbij
Allelujah, Bach, koor
Gebeden
Nada te turbe, L 900, koor en daarna allen

Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
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Zegen
Lichtprocessie
Stille nacht, L 483
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright
round yon Virgin Mother and Child.
Holy Infant so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.
Stille Nacht! Heil'ge Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!
Kijk om je heen. Mensen bijeen
Zingen zacht: stille nacht
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet
Houdt zich schuil in de goddelijk lied.
Volg de stem van je hart
Zing door het nachtelijk zwart
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Eerste Kerstdag
Zingen voor de dienst
Hoor de engelen zingen de eer, L 481: 1
Er is uit ’s werelds duistere wolken, L 482: 1
Geen wiegje als rustplaats
Er is een kindeke
Hoe leit dit kindeke
Psallite Deo, koor
Psallite Deo nostro in laetitia, exsultate nomini eius in saecula,
cantate Domino
( Zing voor onze God met blijdschap, juich, zing voor zijn naam in alle
eeuwen)

Gloria in excelsis, L 308a, koor en allen
Begroeting
Kijk eens aan, kijk eens,
steek maar alle kaarsen aan.
Hang de sterren in de bomen,
want het kerstfeest is gekomen.
God is goed voor ons geweest.
Vier vandaag het mooiste feest.
Alzo lief heeft God gedacht
dat een Kind de vrede bracht.
Eng’len zongen in de hoge.
Herders durfden te geloven,
dat de liefde overwint
door het wonder van dit Kind.
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Aansteken alle kaarsen
Zingen: Kijk eens aan
Allen gaan staan
Komt allen tezamen, L 477: 1 en 3
V.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: Schepper van hemel en aarde
V.: Die trouw is en het werk van zijn handen niet loslaat
Gebed
Kyrië, Rossini
Glorialied: Midden in de winternacht, L 486: 1 en 4
Groet
Gebed
Vreemd, die sterren, solo
Vreemd, die sterren, dat licht in de nacht
Vreemd, die stem, dat kind, dat wacht
Blijf je hier achter, blijf je hier wachten
Blijf je hier staan op het veld
Blijf je hier hangen, zonder verlangen om wat een engel vertelt
Ga je mee lopen, ga je mee hopen en blijf je gaan tot je vindt?
Wij gaan een ster achterna, wij gaan op zoek naar het Kind.
Inleiding
We three kings, koor en allen
Gloria, RB 47
Kinderen gaan naar de kinderdienst
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Lezing: Mattheus 2: 1- 12
Nu zijt wellekome, L 476: 1 en 4
Preek
Stilte
Orgelspel
Licht, woord, antwoord, koor en allen
Geloofstekst
Komt verwondert u hier, mensen: 478: 1
Gebeden
Dans nos obscurités, RB 14, koor en allen
Voorbeden
Dans nos obscurités
Stil gebed
Onze Vader
Collecte, Kinderen in de knel,
bestemd voor Syrische vluchtelingenkinderen
Eer zij God in onze dagen, L 487
Zegen
Vrede voor jou, koor en allen
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