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Thema: “Kind van God'

Welkom
Koorzang: 'O holy night'
Begroeting

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
in 't midden van de dood.

Samenzang : 'Uit het duister hier gekomen'
(Mel. 'Once in royal David's city')

Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
onbestemd, verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht –
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.
Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft 'dat Gij redt',
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.
Gebed
Koorzang: 'Away in a manger'
Zeven kaarsen worden ontstoken, die doen ons denken aan:








donkere momenten in ons leven
vroeger, toen we kind waren
vriendschappen
wie ons dierbaar zijn en waren
dierbare plaatsen in ons leven.
teken van aanwezigheid, altijd, van de Onzichtbare
dat Ene Kind van God, zo vol licht en liefde.

Meditatie : 'Kind van God '
Koorzang: ''What can I give Him?'
Gebeden
Koorzang: 'Gloria'
Collecte
Samenzang: Gezang 160 : 1, 2 en 3
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en ieder mens aanschouwt het heil.

Samenzang: Gezang 141 : 1, 2 en 3

Samenzang: 'In de diepte van de mensen' (Yvonne van Emmerik)
(mel. 'Alle Menschen werden Brüder')

Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.
Gedicht: 'Waarom raak Jij ons zo diep?' (Yvonne van Emmerik)
Samenzang: Gezang 132 : 1 en 3
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.

In de diepte van de mensen
leeft een onvervreemdbaar beeld
van hoe wij ooit kunnen worden
als de mensheid is geheeld.
Als Gods Geest door ons kan stromen
vangt een nieuwe toekomst aan,
ooit is God tot ons gekomen
als een kind in ons bestaan.
Ergens kwam de droom tot leven
en nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen
leerde ons om op te staan,
om ons lot ter hand te nemen
en Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend
zette Hij ons op Gods spoor.
Alles wat er schuilt in mensen
aan nog ongeboren kracht
heeft de liefste mens der mensen
voor ons aan het licht gebracht.
Hij liet allen leven, groeien,
was de zon in hun bestaan,
heeft ons daarmee uitgenodigd
om een nieuwe weg te gaan.

Bijbellezing: Lucas 1, 26-33

Gedicht: 'Geheim' (Inge Lievaart)

Samenzang: Gezang 122 : 1, 2 en 4
Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
Bijbellezing: Lucas 2, 1-7
Samenzang: Gezang 143
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.
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.

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!
Bijbellezing: Lucas 2, 8 – 14
Samenzang: Gezang 135 : 1 en 3
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Bijbellezing: Lucas 2, 15-20

