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Thema: Licht in de nacht
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ds. Annette Driebergen
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Organist:
Pim Lodder
M.m.v. Gospelkoor ‘Sing for Joy’ uit Ameide o.l.v. Jaap Bron

VOOR DE DIENST
Sing for Joy zingt: Sing Noël
We zingen samen: lied 477: 1 (allen), 2 (koor) en 5 (allen)
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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

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,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
(we gaan staan)
Zingen: Tussentijds 137 (staande)
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.
Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt? –
die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’
en ‘de dood zal niet meer zijn’.
Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
eerste stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging, drempelgebed en groet
v.: onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die dichtbij ons is als een mens tussen de mensen,
in Jezus, zijn Zoon
a.: de engelen zingen de glorie van God,
de hemel juicht over het werk van zijn handen.
v.:
a.:
v.:
a.:
v.:

Goede God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit
Hier zijn wij, God, uw kinderen.
Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven
Wij zoeken licht voor onszelf en elkaar.
Maak ons open voor u en elkaar,
zodat we mee kunnen doen met het feest
en het goede nieuws tot ons nemen
van uw vrede op onze aarde.
a.: Amen

v.: de Heer zij met u.
a.: Ook met u zij de Heer.
(we gaan zitten)
Over de dienst
Sing for Joy zingt: Lift your light
Gebed in de nacht
Zingen: lied 481: 1 (allen), 2 (koor) en 3 (allen)
1

Hoor, de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

2

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Christus de Eeuw’ge,‘s Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God, mens geworden om ons lot
U der mensen één, o Heer, U, Immanuël, zij d’eer.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

3

Heil de vorst der eeuwigheid, zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleuglen dalen neer licht en leven altijd weer.
Lof u die uw glorie deed schuilen in het aarde kleed,
opdat wij, van zonde rein, nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

DIENST VAN HET WOORD
Gezongen gebed om de Geest door Sing for Joy: Mijn kerstgebed
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.

U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
Zingen: lied 482: 1 en 2
1

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

2

De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten –
de velden vol van overvloed.

Schriftlezing: Lucas 2: 1-14
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan
kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de
stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en 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.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in
een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot
hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Zingen: lied 487: 1 (allen), 2 (koor) en 3 (allen)
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.

Woord in de nacht
Sing for Joy zingt: Hij is het licht in de nacht

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van gaven, bestemd voor Amnesty International. Tijdens
de inzameling zingt Sing for Joy: Forget your worries
Slotlied: lied 483
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!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)

