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met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

Kerst
de kleuren voor Kerst zijn wit en rood
het licht is over ons opgegaan
verdere symbolen:
de stronk: de stam van Isaï
de stam van David
de afgevallen bladeren: mensen als afgevallen bladeren
met alle winden meegewaaid
tussen de afgevallen bladeren liggen witte dennenappels met zaad
als belofte voor vernieuwend leven
op de ondergrond ligt groen mos als teken van hoop
er bloeit een bloem, wit en stil
als geheim van leven dat tot bloei is gekomen waar het niet werd verwacht
midden in het diepste duister
in een stal
midden in de winter
komt een bloem
tot bloei
stil en wit
herders herkennen
hun Herder
engelen zingen
mensen stemmen in
ERE ZIJ GOD
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek over ‘Komt ons in diepe nacht ter ore..’
lied 489

- SAMENZANG
lied 473
lied 477: 1, 2, 3

(wij gaan staan)

- welkom
- stilte
- de paaskaars wordt ontstoken
(wij gaan zitten)

- stem
‘soms breekt uw licht in mensen door..’
- woord
‘Naam die geschiedenis maakt..’
v onze hulp is in de Naam van de Heer
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v die trouw houdt tot in eeuwigheid
a EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
- lied 489: 1, 2
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed in de nacht
- lied 455: 5 (tekst onder het notenschrift)
- lezing collage, teksten uit Jesaja
- loflied ; van de nieuwe aarde..’

(Huub Oosterhuis)

1

Het Woord, dat neerdaalt uit de hemel,
schept licht in onze duisternis.
Hoe machtig , o God, is Uw Naam op aarde,
Uw hand in de geschiedenis.
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Uit kindermonden, uit mensenhanden
komt, HEER, Uw grootheid aan het licht,
als Gij Uw Geest in ons doet landen;
de aarde krijgt een nieuw gezicht:
3

de wapens worden afgezworen,
de liefde ploegt de aarde om
en zaait de vrede in de voren:
de oogst zal groot zijn, vreugde alom!

- lezing Lucas 2: 1 - 7
- lied 483
- lezing Lucas 2: 8 - 20
- lied 468
- koorzang
‘De nacht is haast ten einde..’
‘Wij zingen door de tranen heen..’
‘Midden in de winternacht..’
- het WOORD verwoord
- orgelmuziek over ‘Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer..’
lied 476
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
4

- lied 481
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
één collecte:
50% Eredienst
. de collecte voor de Eredienst wordt besteed
aan het in standhouden van ons mooie kerkgebouw.
en de kosten die aan het werk van de kerk verbonden zijn.
50% Werelddiaconaat
. de collecte voor het Werelddiaconaat steunt de allerarmsten
en het sluit aan bij initiatieven van lokale kerken,
bv. bij aardbevingen, overstromingen, massale vlucht voor
geweld wordt dit geld besteed aan deze slachtoffers.

orgelmuziek Fuga in G

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

- koorzang
‘Once in royal Davids city..’
‘The angel Gabriël..’
Ó little town of Bethlehem..’
- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
1 allen

Geheiligd Uw Naam: “IK ZAL ER ZIJN”,
dat wij elkaar op handen dragen,
in nood nabij, in angst, in verdriet,
barmhartig als Uw evenbeeld.
2 vrouwen

Uw Koninkrijk kome over ons:
menswaardig leven voor al Uw kind’ren,
die dorsten naar gerechtigheid,
naar vrijheid, vrede en geluk.
3 allen

Uw wil geschiede overal:
de aarde wordt een tuin voor allen,
hemelse grond door liefde beheerst,
vrede en recht gaan hand in hand.
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4 mannen

Geef ons vandaag ons daaglijks brood
en doe ons mededeelzaam leven.
Spreek ons van onze schulden vrij,
waar wij elkaar vrijuit doen gaan.
5 allen

Laat ons niet zwichten voor het kwaad,
dat ons verlokt U te verlaten.
Houd Gij ons gaande op de weg
van hem die werd ons levenslicht.
6 allen

Aan U het Koninkrijk, de Kracht,
de Heerlijkheid. Aan U de toekomst:
Uw woonplaats midden onder ons,
een wereld zonder einde. AMEN!
- lied Ere zij God

(wij gaan staan)

- de Brielse klokken worden geluid Ere zij God,
ere zij God.
In den hoge,
in den hoge,
in den ho - ge.
Vrede op aarde,
vre - de op aarde,
in den men - sen een wel - beha - gen.
Ere zij God, in den hoge,
ere zij God, in den ho - ge.
Vre - de op aar - de,
vre - de op aar - de,
vrede op aarde, vre - de op aar - de.
In de mensen,
de mensen, een welbehagen,
in de mensen,
een welbehagen,
een welbeha - gen.
Ere zij God,
ere zij God.
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In den hoge,
in den hoge,
in den ho - ge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in den men - sen een wel - beha - gen.
A - - - men, a - men.
- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

7

