Openingslied: Uit het duister hier gekomen

Communielied: Soms breekt uw licht

Viering
Zondag
19 december 2021

Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?
Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:

‘Dat een nieuwe
wereld komen
zal’

Voorganger:
Ekkehard Muth
Lector:
Miek Altorf
Voorbede en acclamatie: Laat komen……..
Stilte / Mededelingen / Zegenbede
Slotlied: Een schoot van ontferming
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de weg
naar vrede. 2x
t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Muziek:
Marie-Cecile Rossen
Selma Peters
Wout Moerman

In een sleur van ongenade
in elkaar verward en blind
slepen wij ons voort ten kwade
als niet wie? ons zoekt en vindt.
Als niet Gij de nacht bezweert
onze gang ten goede keert.
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 een moment verdragen
Dat Gij niet mijn toekomst zijt?
Die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’
En ‘de dood zal niet meer zijn’.

Naar U klimt mijn ziel. Richt mij. Doe mij staan
rechtop, dat ik zie. Geef mijn naam een klank.
Koor en allen:

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.
t. H. Oosterhuis/ m. H. J. Gaunlett

Woord van welkom
De vierde kaars wordt aangestoken

Gebed

Lichtlied: Dat een nieuwe wereld komen zal
Kyriëlied: Hear me now, o Lord

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.

Hear me now, o Lord,
I come with rev’rence to you
Hear me now, O Lord,
I come with questions for you
When my days are like the shadows of evening
Filled with darkness and despair
Then I know that in your love and compassion
You will counsel me, you will care
Hear me now, o Lord,
I come with rev’rence to you
Hear me now, O Lord
I ask for guidance from you
When my heart is like a tree without water
Anguished and in need of prayer
Then I hunger and I thirst for your wisdom
You will nourish me, you will care (2x)
Hear me now, o Lord,
I come with rev’rence to you
I come to you!
t. en m. Jay Althouse

Voorzang:
Engel die mij vond, die mijn naam uitsprak
als een zegening, stem uit wijd licht land.
Waar gerechtigheid als rivieren stroomt.
Waar de wijnstok bloeit tegen klippen op.
Koor en allen:

t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen

Evangelie: Lucas 1, 39-45
Acclamatie: Laat komen Hij die komen zal
Overweging
Lied: ‘Ave Maria’ – W.A. Mozart
Intenties
Tafelgebed: ‘U hoger dan mijn hoogste hoogte’
Onze Vader

Welkom aan de Schrift

Vredeswens: Vrede wens ik je toe

Lezing: Micha 5, 1-4a
Tussenzang: Lied van Maria
Voorzang:
Schoot die niemand draagt, onbegonnen vrouw,
nog geen man kent mij, nog geen kind mijn naam.

Breken en delen

