Stilte

Openingslied: Als op de dag van de oogst

Mededelingen

Viering

Zegenbede
Slotlied: De nacht loopt ten einde

1. Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de Mensenzoon, de Morgenster. Refr.
2. Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij,
want uw verlossing is nabij. Refr.
3. Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit. Refr.
5. Een twijgje, weerloos en ontdaan,
- zonder gestalte, zonder naam Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel. Refr.
6. Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat. Refr.
t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers
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Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?
Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:

Het volk dat in de duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood
over hen op gaat het licht. 2x
Zij zullen lachen en juichen
als op de dag van de oogst.
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood
over hen op gaat het licht.

‘Dat een nieuwe
wereld komen
zal’

Uit: Klein Kerst Oratorium – H. Oosterhuis

Woord van welkom
De derde kaars wordt aangestoken
Lichtlied: Dat een nieuwe wereld komen zal
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Ekkehard Muth
Lector:
Rikie WillemsPeulings

Muziek:
Rob Engels
Selma Peters
Wout Moerman
Koor van het
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Koor:
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Welkom aan de Schrift

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren
moet; een mens te zijn die
sterven moet? Wij branden
van verlangen tot alles is
voltooid.
t.: H. Oosterhuis/m.: A. Oomen

Lezing: Sefanja 3, 14-18
Tussenzang: Een mens te zijn op aarde

Evangelie: Lucas 3, 10-18
Acclamatie: Laat komen Hij die komen zal
Overweging
Lied: ‘Lied van Maria’
Intenties
Tafelgebed: ‘Gij, die geroepen hebt, licht’
Onze Vader
Vredeswens: Dona nobis pacem

t.: H. Oosterhuis/m.:A. Oomen

Gebed
Kyriëlied: Hoe ver is de nacht

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig
staan maar mensen moeten
verder gaan. De bomen
hebben wortels maar
mensen gaan voorbij.

3. De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch
steg zijn altijd naar hun huis
op weg. De vossen hebben
holen – maar wie is onze
weg?

4. De mensen hebben
zorgen, het brood is duur,
het lichaam zwaar, en wij
verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van
morgen? De dood komt lang
verwacht.

5. Een mens te zijn op
aarde is pijnlijk begenadigd
zijn en zoeken, nooit
verzadigd zijn, is rusten in
de aarde als alles is
volbracht.

Breken en delen
Communielied: Van God is de aarde - Psalm 24
Zie beamer
Voorbede en acclamatie

