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Samenzang
Komt allen tezamen
1

Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken,
Een lied moet weerklinken, voor Bethlehem.
Christus geboren, zingen eng'lenkoren.
Venite adoremus (3x),
Dominum.

2

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Venite adoremus (3x),
Dominum.

3

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël
Wij willen geven hart en geest en leven.
Venite adoremus (3x),
Dominum.

Er is een roos ontloken
1 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.
2 Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door de maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen gabriel haar groette
in ’t midden van de tijd.
3 Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winter kou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Voorbereiding
Welkom
Lied 637 GvL: 1, 3, 4 en 5

3 Nacht waarin zou zijn geboren
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’
Morgentaal in onze oren
Hemel op ons hoofd gezet
Ogenwekend woord van u
Nieuw getijde dat is nu
5 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 licht
Spreek ons open naar uw licht.

4 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’

Bemoediging
God die van mensen houdt,
wij komen met onszelf bij U.
Met alles wat wij hebben
en met alles wat we missen.
Met alles wat ons lukte
en met alles waarin wij faalden
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van Uw goedheid,
leer ons te onderscheiden
wat wezenlijk is en wat niet,
Maak ons bescheiden
en tegelijk ook vrijmoedig.
Geef ons een hart om van mensen te houden,
van anderen zo goed als van onszelf.
A: Amen.
Roep om ontferming
Laten we in de duisternis van het leven van de mensen een licht aansteken,
als gebed om ontferming.
Na de eerste kaars
Voor de onverschilligheid en het gebrek aan aandacht dat wij vaak voor elkaar
hebben,
geef ons meer zorg voor elkaar.
Kyrie eleison (zie volgend blad)
Na de tweede kaars
Voor de verdeeldheid die wij hebben veroorzaakt,
voor onze onnodige ruzies en voor onze onnadenkendheid,
geef ons liefde en trouw voor onze medemens.
Kyrie eleison

Na de derde kaars
Voor het verkeerd kiezen van onze tijdsbesteding,
kiezen voor eigen belang, niet luisteren naar uw woord,
geef ons rust en wijsheid om betere keuzes te maken.
Kyrie eleison
Na de vierde kaars
Voor het kwaad dat wij deden, bewust en onbewust,
het laten lijden van mensen die niet gekwetst mochten worden,
geef ons kracht en bezinning om dit te voorkomen.
Kyrie eleison
Na de vijfde kaars
Voor het achteloos omgaan met de aarde, de dieren en de planten,
geef ons inzicht om de aarde goed te beheren.
Kyrie eleison
Na de zesde kaars
Voor het onrecht dat dat wij niet willen zien,
ons zwijgen, ons achteloos voorbijgaan.
Geef ons de moed en durf om op te staan tegen geweld en onrecht.
Kyrie eleison
Na de zevende kaars
God, voortdurend schenkt u ons genade,
wij roepen om U en uw steun.
Vergeef onze tekorten.

Help ons de weg te volgen die Jezus ons heeft voorgedaan.
Met de hulp van uw geest kunnen wij uitzien naar U,
vol vertrouwen in uw goedheid, nu en altijd,
Kyrie eleison
Glorialied 487: 1, 2 en 3

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 vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Het Woord
Groet
V:
De Heer zal bij U zijn.
A:
De Heer zal u bewaren.
Gebed
Lezing uit de Naardense Bijbel Jesaja 9: 1 – 6
1. De gemeenschap van wie voortgaan
in het duister,
zien zullen zij een groot licht;
wie zijn gezeten
in het land van de schaduw des doods,
licht zal over hen stralen.
2. Hebt gij het juichen vermeerderd,
de vreugde groot gemaakt, verheugen zullen zij zich voor Uw aanschijn
zoals er vreugde is in de oogst,
zoals ze juichen
wanneer ze het roofgoed verdelen.
3. Want het juk dat hem belast,
de stang op z’n schouder,
de stok van de drijver op hem, hebt Gij gebroken als op de dag van Midjan.
4. Want elke marsschoen
die dreunend marcheert
en elke mantel gewenteld in stromen bloed, zal worden tot brandstof,
vreetwaar voor vuur.
5. Want een kind is ons geboren,
een zoon aan ons gegeven,
nu komt de heerschappij op zijn schouder;
men zal als naam voor hem roepen:
wonderbare raadsman,
heldhaftige God,

vader voor immer, vredevorst!,
6. voor heerschappij over velen
en vrede zonder einde
op de troon van David
en over diens koninkrijk,
om dat te bevestigen en te schragen
met recht en gerechtigheid, van nu af en tot in eeuwigheid;
de naijver van de ENE,
de Omschaarde, zal dit doen!
Muziek
Lezing uit het evangelie van Lukas 2, 1 –20
1. Het geschiedt in die dagen:
er gaat een besluit uit van Caesar Augustus
dat de hele bewoonde wereld
moet worden ingeschreven;
2. deze inschrijving – de eerste – geschiedt
als Quirinius landvoogd van Syrië is.
3. Allen gaan op reis
om te worden ingeschreven,
ieder naar zijn eigen stad.
4. Zo klimt ook Jozef op
van Galilea, uit de stad Nazareth,
naar Judea, naar de stad van David
die Bethlehem genoemd wordt,
omdat hij is uit het huis van David,
zijn stamvader, 5. om te worden ingeschreven
samen met Maria,
die aan hem uitgehuwelijkt is
en zwanger is.
6. Het geschiedt als zij dáár zijn,
dat de dagen vervuld zijn

dat zij baren moet,
7. en zij baart haar eerstgeboren zoon;
zij wikkelt hem in doeken
en legt hem in een kribbe,
omdat er voor hen
geen plaats is in de herberg.
8. Er zijn in de omgeving herders
die in het open veld
door de nachtwaken heen
waken over hun kudde.
9. Opeens staat een aankondig-engel
van de Heer bij hen;
glorie van de Heer omstraalt hen;
ze worden bevreesd, in grote vrees.
10. De aankondig-engel zegt tot hen:
vreest niet!,
want zie, ik kondig u aan: grote vreugde,
die voor heel de gemeenschap wezen zal:
11. voor u is heden geboren
een bevrijder-en-redder;
hij is de Christus, de Heer, in de stad van David;
12. dit is voor u het teken:
ge zult vinden een kind In doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe!
13. Plotseling geschiedt het:
bij de aankondig-engel is een menigte van de
hemelse heirschaar;
zij loven God en zeggen:
14. glorie aan God in den hoge,
vrede daalt neer op de aarde,
hij heeft in mensen behagen!
15. Het geschiedt
als de engelen van hen weggaan ten hemel,
dat de herders tot elkaar zeggen:
komt, laten we naar Bethlehem gaan

en zien het woord dat is geschied
en dat de Heer ons heeft bekendgemaakt!
16. Ze gaan, ze spoeden zich daarheen
en vinden Maria en Jozef,
met het kind dat in de kribbe ligt.
17. Als ze het zien
geven ze bekendheid aan het woord
dat tot hen over het jongetje gesproken is,
18. en allen die het horen
zijn verwonderd
over wat door de herders
tot hen is gesproken.
19. Maria heeft al deze woorden bewaard,
ze overwegend in haar hart.
20. De herders keren terug,
de glorie van God zingend
en hem lofprijzend
om al wat ze hebben gehoord en gezien
precies zoals tot hen is gesproken.
Acclamatie 3x

Overweging
Stilte
Muziek

Dienst van de Tafel

Voorbede ‘Gij die geroepen hebt: ‘licht’
Voorzang:
Gij die geroepen hebt “licht” en het licht werd geboren,
en het was goed – het werd avond en morgen tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt “o mens” en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.
allen, refrein:

Voorzang:
Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan een mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
allen, refrein:
Omdat gij het zijt, groter dan ons hart
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Voorzang:
Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van u verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.

Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Allen, refrein.
Voorzang:
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in
ons vasthoudt,
gij die vreugde schept in mensen,
gij die het woord tot ons gesproken hebt
dat onze ziel vervuld;
laat ons niet leeg en verloren
en zonder uitzicht, doe ons open gaan
voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept
Allen, refrein:
Voorzang:
Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden,
kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden
en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe zo ons zo verlangen naar de dag
dat wij, nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid,
in U vereeuwigd.

Gedenk uw mensen

dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Allen, refrein.
De tafel wordt gereedgemaakt
Tafelgebed
Zingen:

Wij gedenken de mens, in deze nacht geboren,
Jezus, een van ons en als geen ander iemand uit God.
Hij groeide op en raakte thuis in de woorden van God die staan in de Schrift. Hij
werd de mens die zei: Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader, ik moet achter
gerechtigheid en vrede aan, ik moet staan aan de kant van de herder en slaven.
Zingen:
Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt.
Onnaspeurbaar als de wind die
voorbijgaat in de bomen.
Wij vieren deze nacht, de nacht van God - de bevrijder - de nacht dat Hij
gekomen is. Wij zingen van het licht dat doorbreekt in het duister, de glans van
een nieuwe aarde. Wij warmen ons aan het vuur, de gloed van de solidariteit.
Zingen:

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor.
In den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.
Daarom nemen wij ook deze nacht dit brood,
delen het met elkaar en zeggen met Hem:
‘Dit is mijn lichaam, mijn leven, neem en eet’
Daarom nemen wij ook de beker met wijn,
Geven die aan elkaar en zeggen met Hem:
‘Dit is mijn bloed, mijn leven, neem en drink’
Zingen:
Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?
God die verwachting wekt, U vervult in Jezus wat U hoopvol in ons oproept. Als
een man van vrede is Hij door de wereld gegaan, met oog en hart voor vriend en
vreemde. God, die in Jezus uw hand in de onze legt, maak ons gevoelig voor wat
Hij ons zeggen wil. Opdat zijn droom in ons waar wordt, zijn verwachtingen in
ons vervuld worden.
Zingen:
Als een woord zijt Gij gegeven,
Als een nacht van hoop en vrees,
Als een pijn die ons geneest,
Als een nieuw begin van leven

Onze Vader

Vredeswens
Communie in de kring
Dankgebed
Slotlied
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zending en Zegen
Inzameling van de gaven.
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