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Openingslied: Oceans (Where feet may fail)
You call me out upon the waters - The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery - In oceans deep - My faith will stand
And I will call upon Your name - And keep my eyes above the waves
When oceans rise - My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine
Your grace abounds in deepest waters - Your sovereign hand
Will be my guide - Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now
So I will call upon Your name - And keep my eyes above the waves
When oceans rise - My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine - And You are mine
Spirit lead me where my trust is without borders - Let me walk upon the waters
Wherever You would call me - Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger - In the presence of my Saviour [3x]
I will call upon Your name - Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace - I am Yours and You are mine
I am Yours and You are mine - I am Yours and You are mine.
Kruisteken, begroeting, welkomstwoord
Wat hoop je in deze viering te vinden?
→ 3 jongeren vertellen over hun hoop
Lichtritus
Eeuwige en Enige God.
Het geschiedde in een nacht als deze
dat er een licht opging over de duisternis.
Maar waar de nacht nog duurt
roepen wij tot U, God,
houden wij U aan uw woord
dat de dageraad zal lichten voorgoed:
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Over wie nog gaan in het donker,
nog lijden aan de nacht
roepen wij om ontferming:
kaars ontsteken

A

Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.

kaars ontsteken

A

voor ouders
die hun kinderen het allernodigste
niet kunnen geven:

Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.

kaars ontsteken

A

voor wie gescheiden zijn door haat,
maar samen wonen
onder het gesternte van uw liefde:

Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.

kaars ontsteken

A

voor wie enkel kunnen omzien
in verdriet om wat verloren ging:

Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.

kaars ontsteken

A

voor wie huis en haard zijn kwijtgeraakt,
voor wie bed en brood niet vanzelf spreken,

voor onszelf
toen wij verkeerde wegen gingen
en uw licht verduisterden.

Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.
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God, laat ons niet aan het donker over,
maar hoor ons roepen.
Lied: A Feast of Lights
I remember Mama lighting the Menorah,
Then covering her head she’d start to pray.
When Papa finished reading from the Torah
Mama smiling down on me, would say:
May your days and nights be a feast of lights
The eternal flame may it glow in you, And the Holy
One may he know in you only love.
May the light of peace shine and never cease,
And the glow of wisdom illumine you
May you never hate, though it’s human to may you know love.
May you go through life with your head up to the sky:
May you never walk in shame In sight of the light of the
One who has no name This I wish for you.
May your days and nights be a feast of lights,
Have a warmth for all of humanity For without it, life is but vanity,
May you have love.
May you have faith and may you have strength
And may the Lord grant your life will have length.
May it be sweet, yet strong.
May your days and nights be a feast of lights your whole life long.
Woorden van licht en hoop
De schriftlezing wordt steeds onderbroken met een vertelling over Lucas, die het
kerstverhaal schrijft.
En het geschiedde: De Aankondiging
Lucas 1,26-38
Elisabeth was zes maanden in verwachting toen de engel Gabriël andermaal van
Godswege naar de aarde werd gezonden, nu naar Nazareth, een stad in Galilea.
Daar woonde een maagd die verloofd was met Jozef, een man uit het huis van
David. Maria was haar naam. 'Wees gegroet, Maria,' zei de engel.
'Wees gegroet, Maria, verheug je, jij begenadigde, de Heer is met je.' Maria
schrok. Zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet mocht zijn.
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'Vrees niet, Maria, want je hebt genade ontvangen bij God. Zie, je zult zwanger
worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven, De Heer bevrijdt.
Hij zal groot zijn en als Zoon van de Allerhoogste gezien worden en God zal hem
de troon van zijn vader David geven. Hij zal koning zijn over het huis van Jakob
tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'
Maria zei: 'Hoe zal dit geschieden, ik heb geen gemeenschap met een man’.
'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je
overschaduwen. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt Zoon van God
genoemd worden.'
‘Zie, Elisabeth, je verwante, is in haar ouderdom eveneens zwanger van een
zoon’.
'Zes maanden is Elisabeth nu zwanger, zij die onvruchtbaar heette. Geen woord
van God is immers krachteloos.'
Maria hief haar ogen ten hemel op. 'Zie, de dienstmaagd des Heren, mij
geschiede naar uw woord.'
En de engel ging van haar heen.
Lied: Lied vd Engelen
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.
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.
Lam van God, Gij hebt gedragen - alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen - peis en vree, kyrieleis. – Gloria in excelsis deo.
En het geschiedde: De Geboorte
Lucas 2,1-20
EN HET GESCHIEDDE... in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus,
dat de gehele wereld moest worden ingeschreven. Deze inschrijving geschiedde
toen Quirinius stadhouder was over Syrië. En zij gingen allen op reis om te
worden ingeschreven, een ieder naar zijn eigen stad.
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Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van
David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
om te worden ingeschreven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger
was.
EN HET GESCHIEDDE..., toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij
baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en
legde hem neer in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des
nachts de wacht hielden over hun kudde.
Een engel stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij
vreesden met grote vreze. Maar de engel zei tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen: u is heden de
Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.'
'En dit zij u het teken...,' zei de engel.
'... gij zult een kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in een kribbe.'
En plotseling was daar bij de engel de menigte van het hemelse heerleger,
prijzende God en zeggende: Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor de
mensen van zijn welbehagen.
EN HET GESCHIEDDE dat de herders tot elkaar zeiden: 'Laten wij heengaan naar
Bethlehem en zien dit woord dat geschied is, dat de Heer ons heeft
bekendgemaakt.' En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het
kindeke, liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden maakten zij bekend
het woord dat hun van dit kind was gezegd. En allen die het hoorden
verwonderden zich over hetgeen hun werd gezegd door de herders. Maar Maria
bewaarde al deze woorden, die overleggende in haar hart.
De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij
hadden gehoord en gezien, zoals het hun gezegd was.
Alleluia [3x]
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‘Gedachten om mee te nemen’
Lied: The Lord bless you and keep you.
The Lord bless you and keep you: - The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord bless you and keep you: - The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord lift up the light - Of His countenance upon you,
The Lord lift up the light - Of His countenance upon you,
And give you peace, - And give you peace, - And give you peace, - And give you
peace – Amen – Amen – Amen – Amen – Amen – Amen

Voorbede
Branden van wierook
V
Gezegend bent U, God,
tot U komen wij met onze vragen.
Wij vragen U onophoudelijk:
om al wat wij nodig hebben om te leven.
L

Wij bidden U, God, dat U het ons geven wil.
Om brood op tafel, iedere dag
om eten en drinken
om kleding voor ons lichaam
om een goede gezondheid
om een veilige weg
om een bewoonbaar huis voor iedere mens.

A

Wij bidden U
om het licht van onze ogen
om de lucht die wij ademen
om de stem waarmee wij spreken
om zon en regen op zijn tijd
om de groeikracht der natuur.
Wij bidden U
om al die vanzelfsprekende dingen
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die ons steeds weer gegeven worden
door U, God onze Schepper en Vader.
K

Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan.

V

En wij bidden
om wat wij het meeste nodig hebben:
de sympathie en de genegenheid
van onze medemensen
om de trouw van onze vrienden
om Uw trouw, God
en om de vergeving
van allen die wij beledigd hebben
om de liefde van hen die wij liefhebben.

A

Wij bidden
om een veilige toekomst voor onze kinderen
om gelukkige dagen voor onze oude mensen
om vreugde in ons werk
geduld bij tegenslag
vrede op aarde.

K

Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan.

L

Voor allen die tekort komen
aan het allernoodzakelijkste,
zullen wij bidden.
Om genezing voor onze zieken
en vooral om troost en nabijheid
wanneer er geen kans op herstel is.
om nieuwe levenskansen
voor hen die mislukt zijn
om vertrouwen en energie
voor hen die zijn ontgoocheld.
Wij bidden U
dat zij die verloren lopen
vriendschap mogen ontmoeten
en dat er recht gedaan mag worden
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aan allen die worden mishandeld,
misdeeld en miskend.
V

En wij bidden dat wij zelf het goede mogen doen
dat wij de waarheid verkiezen
boven de leugen
dat wij elkaar niet in de steek laten
als ons dat beter uitkomt
dat wij niet kwaad noemen wat goed is
dat wij elkander niet belasteren en bespotten.

A

Voor onze geliefden,
die door de dood zijn weggeroepen,
maar voor altijd leven bij U,
hun namen herinneren wij…

L

(intenties)

K

Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons, hoor ons bidden aan.

V

Tot U die onze vragen kent
nog voordat wij ze hebben uitgesproken bidden wij :
Goede God,
aanvaard deze voorbeden
en maak ons ontvankelijk
voor alles wat U ons kunt geven,
door Jezus Christus, onze Heer.

Lied: Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, - geheiligd is Uw naam.
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, - geheiligd is Uw naam.
Op de aarde en in de hemel, - geheiligd is Uw naam.
Geef ons heden ons dagelijks brood, - geheiligd is Uw naam.
En vergeef ons al onze schulden, - geheiligd is Un mnaam,
zoals wij aan and'ren hun schulden vergeven, - geheiligd is Uw naam.
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En leid ons niet in bekoring, - geheiligd is Uw naam.
Verlos van ons mensen van al het kwade, - geheiligd is Uw naam. - Amen, Amen.
Dankgebed
V
O, God van ons verleden,
God van onze toekomst;
wij danken U dat U vooral
de God van ons heden bent,
in de geboorte van een Kind,
deze nacht.
A

Wij zijn dankbaar voor een verleden
vol kostbare herinneringen,
aan mensen die ons liefhadden.

V

Voor de toekomst zeggen wij dank,
wij werken er aan en bereiden ons voor
op een levende toekomst
met dromen die er
zin en betekenis aan geven.

A

Wij zijn dankbaar
voor het Geschenk deze nacht ontvangen,
mogen wij levendig betrokken zijn
bij wat nu gebeurt,
niet afwachten, maar er zelf aan bijdragen
door een leven dat uw zorg
en liefde weerspiegelt. Amen.

Mededelingen
Zegen en Wegzending
allen staan
Slotlied: The Christmas way
Nobody ever expected - Nobody thought this way.
There in the dark of the stable, - Jesus asleep on the hay.
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Refrein: Deep in the calm and silent night, - everyone sees a new light.
God in His love turns night to day. - Behold the Christmas Way
Who can believe without seeing, - trust in a hope for heart.
Open your ears and receive it, - this was the plan from the start. Refrein
Beautiful message of Christmas - truly the Kingdom's near.
Woman and man just like children - now can rejoice without fear. Refrein
God loved the world and gave his Son - good news for everyone.
Though you're in debt, no need to pay - it’s called the Christmas Way Refrein
Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht: - Davids zoon, lang verwacht,
die ons allen verlossen zal, - werd geboren in Bethlehems stal.
Wees o Heer onze vreugd, - wees o Heer onze vreugd.
Stille nacht, heilige nacht: - heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld verloren in schuld. - Gods belofte wordt heerlijk vervuld,
door zijn Zoon, onze Heer, - door zijn Zoon, onze Heer.

Bij de uitgang is er gelegenheid een gave in de collecte achter te laten.

Wij allen wensen u/je van harte een Zalig Kerstmis
Voor wie buiten nog wil luisteren:
Long time ago
Long time ago in Bethlehem,
so the Holy bible say, Mary’s boychild Jesus Christ
was born on Chrstmas day.
Refrein: Hark now, hear, the angels sing: a new king’s born today
and man will live for evermore because of christmasday.
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While shepards watch their flog by night,
they see a bright new star they hear a choir of angels sing,
music seems to come from a far. Refrein.
Now Joseph and his wife Mary
came to Bethlehem that night, they found no place to bare her child,
not a single room was inside. Refr.
By and by they found a little look
in a stable all full lorn and in a manger cold and dark
Mary’s little boy was born. Refrein.
Jingle bells
Refrein: Jingle Bells! Jingle Bells! Jingle all the way,
oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Dashing through the snow, in a one horse open sleigh
and over the fields we go, laughing all the way.
The bells on bobtail ring, making spirits bright.
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Refrein
Now the ground is white, go it while your’re young.
Take a ride tonight, and sing this sleighing song.
Just get a bobtailed bay, two forty for his speed,
then hitch him to an open sleigh and crack you’ll take the lead. Refrein
We Wish You A Merry Christmas
Refrein: We wish you a merry Christmas, [3x} And a happy New Year. Refrein
Good tiding we bring, to you and your kin,
We wish you a merry Christmas and a happy New Year
Now bring us some figgy pudding, [3x] And bring some out here. Refrein
Good tidings we bring, to you and your kin,
We wish you a merry Christmas and a happy New Year. (2x) Refrein [3x]

Jongerenkoor Princenhage
Voorgangers: Ineke Leemput, pw
Han Geppaart, pw
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