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De paaskaars brandt
WE ZINGEN VOORAF
Het koor zingt: Hail, Bright, Morningstar (arrangement. Jimco Zijlstra)
Hail, Bright, Morningstar, descend to us enter in we'll pray
Come Emmanuel, be born in us today.
Let's all praise the King, our sovereign Lord victorious.
Sun of Righteous, Redeemer of the World.
Hail, Bright, Morningstar, descend to us enter in we'll pray
For unto us a Child is born, a Son is given by heaven adored
His name shall be the Prince of Peace;
the Wonderful Counsellor.
(Vertaling:
Wees gegroet, heldere morgenster.
Kom Immanuel, wordt vandaag in ons geboren.
Laten wij allen de Koning loven,
onze soevereine Heer die zegeviert, Zoon van rechtvaardigen.
Wees gegroet, heldere morgenster.
Kom Immanuel, wordt vandaag in ons geboren
Voor ons is een Kind geboren, een Zoon is ons door de hemel gegeven.
Zijn naam is Prins van de vrede, prachtige raadgever.)
We zingen: Lied 477: 1 en 5
1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
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Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
5. Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
Het koor zingt: Walk in the Light (K. Rande)
Glory to our wondrous King.
Jesus, the light of the World.
He is the reason why we sing,
Jesus, the light of the World.
Walk in the light, the beautiful light!
Somewhere the dewdrops of mercy shine bright.
Shine all around us by day and by night.
Jesus, the light of the World.
(Vertaling:
Glorie aan de wonderlijke Koning
Jezus, het licht van de wereld.
Hij is de reden waarom wij zingen.
Wandel in het licht, het prachtige licht!
Ergens schijnen helder de dauwdruppels van barmhartigheid,
stralen overal om ons heen, dag en nacht.
Jezus, het licht van de wereld.)
We worden stil
De dienstdoende ambtsdragers komen binnen
De voorganger heet allen welkom
Wees niet bang!
Donker zorgt voor angst.
We zoeken naar licht.
We zoeken het bij God.
Hij is ons licht.
Dat verdrijft onze angsten.
AAN HET BEGIN
Staande zingen van het eerste lied: Psalm 27:1 en 7
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
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Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
Stil gebed
Groet
Bemoediging
De gemeente gaat weer zitten
Gebed:
God, dank u wel,
dat we in deze donkere nacht mogen samen komen in uw huis.
We zoeken naar licht en leven, naar warmte en geborgenheid
in een wereld zo vol van angst en pijn;
vol van geweld en onverdraagzaamheid.
Wat moeten we met die diepgewortelde angst voor alles wat anders is?
Wat met de huiver voor mensen met een onbekende cultuur of een andere godsdienst?
Is die angst te overwinnen?
Kunnen we loskomen van onze argwaan tegenover alles wat afwijkt?
Laat ons ontdekken, dat je niet allemaal
hetzelfde hoeft te zijn
om op elkaar te kunnen rekenen.
Dat er ondanks onze verschillen iets is wat ons bindt:
het feit dat we mens zijn en dat we er samen iets van moeten maken op deze aardbol.
Daarom bidden en zingen we samen:
We zingen: Lied 476:1 en 2
1. Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer.
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Nu zijt wellekome
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
2. Christe Kyrieleison,
laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen
beginnen vrij.
Jezus is geboren
op de heilige kerstnacht
van een maged reine,
die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
Een enkel woord
We zingen loflied: Lied 483:1 en 3
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord:
Wij staan in het licht
dat door U is ontstoken:
geboren is ons uw zoon,
gegeven is ons uw Woord;
breek door met uw licht
in onze harten, God,
en laat dat uitstralen
in verhelderende woorden,
in verwarmende daden,
want U bent voor ons allen
een heilzame God.
Dat bidden we u voor ons hier in de kerk,
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maar ook voor ieder
die op andere manieren met ons verbonden is.
Amen.
Eerste Schriftlezing: Jesaja 41:8-14 door Thea van Dijk
8 Maar jou, Israël, mijn dienaar,
Jakob, die ik uitgekozen heb,
nakomeling van Abraham, mijn vriend,
9 jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde,
die ik van haar verste uithoeken terugriep –
jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar,
jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen.
10 Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
11 Allen die zich fel tegen je keerden
zullen gehoond worden en te schande staan.
Zij die jou bestreden
worden minder dan niets en gaan te gronde.
12 Zij die jou onderdrukten
zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs.
De vijanden die jou bevochten
zullen verdwijnen in het niets.
13 Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.
14 Wees niet bang, kleine Jakob,
arm volk van Israël,
ik zal je helpen – spreekt de HEER –,
de Heilige van Israël is je bevrijder.
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We zingen: Lied 1010:2 en 3
2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Tweede Schriftlezing: Lucas 2:1-5 door Thea van Dijk
21 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats
waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
We zingen: Lied 496:1 en 2
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1. Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.
2. De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.
Derde Schriftlezing: Lucas 2:6-14 door Thea van Dijk
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij
hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de
Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een
doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot
hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Het koor zingt: Kerstzang (tekst M. van Bezoyen; muziek Jan van der Waart)
In stille nacht daalt Jezus neer,
legt af zijn majesteit, zijn eer,
laat hullen zich in doeken.
Wie zou in zulk een arme stal,
de God en Schepper van ’t heelal,
de Heer der Heren zoeken?
Hij komt uit ’s Hemels heerlijkheid,
maar vindt geen plaats voor zich bereid,
Een krib’ moet Hem ontvangen.
Der vad’ren wens wordt hier vervuld,
daar ligt, om ’s werelds zondeschuld,
hun hoop en hun verlangen.
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Zijn komst verzoent ons weer met God,
o welk een vreugd, o welk genot
wordt ons daardoor gegeven.
De smaad, de vloek, de straf droeg Hij,
zodat de zondaar, rein en vrij,
in eeuwigheid zou leven.

Verkondiging
Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
Vandaag staat in de Duitse krant de Berliner Morgenpost deze foto.
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Und der Engel sprach zu ihnen: »Fürchtet euch nicht!«
Wo geht man in Berlin hin, wenn man eine Botschaft verkünden will? Na klar, ans
Brandenburger Tor. Als wir dieses Bild Anfang Dezember machten, ahnten wir nicht,
wie aktuell die Botschaft des Engels in Berlin schon bald werden würde. „Fürchtet
euch nicht!“ Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
wurde das Wort wie Motto für Berlin: Wir lassen uns nicht verängstigen. Auch nicht
durch Terroristen. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Botschaft an alle Menschen. Sie
wird international verstanden. Das stellten wir fest, als wir das Foto machten. Kaum
stand unser „Engel“ da, wurden wir in vielen Sprachen angesprochen, ausgiebig
fotografiert und gepostet. Gute Nachrichten sprechen sich eben schnell herum.
Ik vond hem in de internetversie op hun website. Ik was aan die krant gekomen door een
andere foto die ze hebben gepubliceerd en die ik via de sociale media ontdekte. Zo meteen wil
ik die andere foto aan u laten zien. Beide foto’s passen direct bij de boodschap die ik vannacht
aan u wil meegeven: “Wees niet bang!” of in het Duits: “Fürchtet euch nicht!”.
De foto die u nu ziet is er eentje uit een serie. Jozef en Maria worden door Berlijn geleid. En
op bijzondere en passende plaatsen worden foto’s gemaakt die het verhaal van Lucas 2
verbeelden. Bij deze foto schrijft de redactie:
“Waar ga je naar toe in Berlijn, als je een boodschap wil verkondigen? Nou, dat is duidelijk –
naar de Brandenburger Tor. Toen we deze foto begin december maakten, konden we niet
vermoeden hoe actueel de boodschap van de engel al heel snel in Berlijn zou worden. Na de
aanslag op de Kerstmarkt bij de Gedächtniskirche werd de spreuk als een motto voor Berlijn.
We laten ons niet bang maken. Ook niet door terroristen. Het Kerstverhaal is een boodschap
aan alle mensen. En die wordt internationaal begrepen. Dat stelden we vast toen we de foto
maakten. Onze ‘engel’ stond amper klaar, of we werden in vele talen aangesproken,
uitgebreid gefotografeerd en gepost. Goed nieuws wordt snel doorgegeven.”
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Afgelopen maandagavond zaten we met een gespreksgroep in een zaaltje van onze kerk. In de
pauze lazen we op onze telefoons de eerste berichten van de aanslag in Berlijn. En in de tijd
daarna werd duidelijk, dat er 12 slachtoffers te betreuren zijn. Zoals er inmiddels vaker
slachtoffers zijn. Brussel, Parijs, en andere plaatsen wereldwijd.
Woensdag kwam deze Berliner Morgenpost met een indrukwekkende voorpagina. Kijk maar.

“Fürchtet euch nicht!”. Of wel: “Wees niet bang!”.
Dat hoop ik mee te geven. Het evangelie van deze nacht, van Kerst is: “Wees niet bang!”. Het
is de boodschap van de engelen aan de herders in het veld. Maar je komt die woorden vaker
tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de ontmoeting van Jesaja met God (6:1-7). Of bij de
opstanding van Jezus als de engel van God de vrouwen ontmoet (Marcus 16:5-6). En hier in
Lucas 1(:13.30) en 2(:10) klinken die woorden nog bij de ontmoeting van de bode van de
Heer met Zacharias en met Maria. Wees niet bang!
Nu kun je in dit verband bang zijn op twee manieren. Je kunt bang zijn voor het donker. Maar
je kunt ook bang zijn voor het licht. Het maakt niet altijd meteen blij, als er licht komt.
God komt naar de mensen toe. Zoals dat gebeurt met een engel. 2:9 “Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat
ze hevig schrokken.” Kerstfeest is hét lichtfeest. In de nacht van deze wereld is een licht
opgegaan. In het Kind van Betlehem toont God zijn gezicht aan mensen. “Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.” (2:10-11).
Licht kan je bang maken. God komt naar mensen toe. En de blijde boodschap van God is een
verandering van de bestaande situatie. Wie die boodschap hoort, mag deelnemen aan die
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verandering. Maar dat is heel spannend. Het stralende licht van de Heer schijnt. Het is een
scharnier tussen gisteren en morgen, tussen donker en licht. We staan in het licht van de Heer
die ons door en door kent. Maar er zijn dingen in het leven die we liever verborgen houden en
niet aan het daglicht willen prijsgeven. Een besef van falen, schuld waar je geen raad mee
weet, minderwaardigheidsgevoelens, jaloezie. En nog meer. Het lijkt er op, dat je dankzij het
licht wordt geplaatst in een andere werkelijkheid - de werkelijkheid van God. En daar ken je
de weg niet zomaar. Maar je hoeft niet bang te zijn voor dit licht. Wie zo in het licht wordt
gezet, wordt in het licht gezet door de komst van een kind. Het kind uit de voerbak. Jezus.
Licht, liefde, barmhartigheid, tederheid, recht en van alles nog meer van God. Wees niet
bang! Vrees niet!
“Er is een idioot geweest, die geteld heeft hoeveel maal die woorden in de bijbel voorkomen.
Weet u hoeveel? Driehonderd vijfenzestig maal. Dus was het achteraf gezien ook weer niet
zo’n idioot.” (Nico ter Linden, ?, p.78).
Het kerstevangelie is een goed bericht voor wie bang is voor het licht. Maar het is evengoed
een blijde boodschap voor wie bang is in het donker.
Het kan gaan om concrete en vage angsten, voortkomend uit onzekerheid. Het leven is niet
maakbaar. Er zijn zo veel dingen die je niet zelf kunt regelen.
“Ik ben ook bang. Eerlijk is eerlijk. Want het is volkomen duidelijk: de wereld is in een
razend tempo aan het veranderen. Worden het 2 of 1,5 graad opwarming? Waar zit die
kosmische thermostaat? Al die grote vragen. Al die naar het schijnt onoplosbare conflicten. Al
die mensen op drift. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat wordt het met ons land, mijn stad, mijn
straatje? Kunnen we de problemen nog wel aan? Zullen mijn kinderen het nog wel goed
krijgen?”(Herman Koetsveld)
Zo kun je bang zijn in het donker, angstig voor het donker. En dan wil je maar wat graag een
licht ontsteken.
“Wees niet bang!”
De engel motiveert zijn woorden met het bericht van het kind dat is geboren. Het is meer dan
een hartelijke aanmoediging, een vriendelijk klopje op de schouder. De geboorte van het kind
houdt de belofte in dat God zijn wereld nooit prijs zal geven aan het duister. Dit kind is de
Redder die een nieuw begin mogelijk maakt. Verborgen gebreken, angsten, zonden mogen
aan het licht komen. Ze hebben niet het laatste woord. Door deze Redder worden ‘mensen van
nacht en nevel’ (Barnard) kinderen van het licht. Het kind in de kribbe is een getuigenis, dat
God, in al zijn oogverblindende grootheid, onder de mensen wil wonen. En dat als een helder
licht, dat de duisternis verdrijft.
Het gebeurt vannacht, heden. Dat wat toen en daar gebeurd is, gebeurt telkens weer. Heeft
betekenis heeft in ieder nieuw heden. Met de geboorte van deze Redder is in het donker van
deze wereld een licht opgegaan: mensen komen aan het licht! Eens zal de hele aarde vervuld
zijn van die heerlijkheid (vgl. o.a. Jes. 6:3; 40:5).
In deze tijd van angst en onzekerheid luisteren we graag naar mensen die iets te zeggen
menen te hebben over ons joods-christelijke traditie. Of post-joods-christelijke traditie. En
daar worden dan al te snel allerlei conclusies aan verbonden. Conclusies richting
vluchtelingen, moslims, anders gelovigen, allochtonen en wat niet al. Mensen laten dan maar
al te vaak hun onderbuik spreken.
Wat zou ons en onze samenleving helpen?
Als we onze oren allereerst eens te luisteren leggen bij hemelse boodschappers; bij engelen.
“Wees niet bang!”
Er komt een nieuwe tijd. Kijk naar de geboorte van dat kind. Luister naar de blijde boodschap.
Je hoeft niet bang te zijn!
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Dan kan de angst wijken. En komt er ruimte voor vertrouwen. Voor licht. Voor het begin van
een nieuwe tijd. Vandaag. Vannacht. Altijd.
Amen.
Meditatief moment: het koor zingt: Jezus is de mooiste naam (tekst Henny van den Brink;
muziek Jan van der Waart)
Terwijl een kind wordt toegedekt bij heldere sterrenpracht
wordt in een stal te Bethlehem de mooiste naam bedacht
Refrein:
Jezus is de mooiste naam in elke taal gehoord.
En altijd door de eeuwen heen verbonden met Gods woord.
Volken onder zon en maan danken God in Jezus’ naam.
De Zoon der mensen kwam op aard, geen macht die hem verdringt
en grote blijdschap heerst alom, een koor van engelen zingt.
Nu brengt de Allerhoogste troost tot in het diepste dal.
De Heiland leeft zo dicht bij ons, Zijn naam klinkt overal!

We zingen: Lied 469:1, 2, 3, 13 en 14
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1. ‘Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.
2. ’t Is van een moeder die vannacht
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
’t Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je vriendje zijn.
3. De Here Jezus is dat kind
die ieder helpt die Hem bemint,
de Heiland die je droefheid kent
en alles waar je bang voor bent.
13. O kindje Jezus, lief en zoet,
spreid U een bedje in mijn gemoed
en blijf bij mij in lief en leed,
zodat ik, Heer, U nooit vergeet.
14. Dan ben ik vrolijk en gerust
en zing en spring naar hartelust.
Mijn wiegelied krijgt dieper klank:
een psalm van hulde, lof en dank.
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
Ik gebruik ook een gebed van Ds. Wim In 't Hout van de Nederlandse Kerk in Berlijn. Hij
schreef een gebed naar aanleiding van de aanslag in Berlijn.
Dank u wel, Here God,
dat u mens bent geworden in Jezus Christus!
Dat u onder ons bent gekomen.
Dat het zo licht is geworden;
ja, dat het licht het zelfs heeft gewonnen
van het donkere duister.
Een kind in de kribbe,
een leven vol woorden en daden van liefde
als weerwoord tegen donker,
als tegenbeweging tegen duister.
Bron van vertrouwen en rust tegen angst.
Dat allemaal in die ene naam Jezus Christus.
We bidden u om het licht en warmte voor de mensen wereld om ons heen.
Voor vluchtelingen en asielzoekers,
voor mensen in oorlog en geweld,
voor mensen met honger en dorst,
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voor mensen in angst en beven om wat er in de wereld gebeurd,
voor mensen in ziekte en zeer,
voor mensen oog in oog met de dood
in welke vorm dan ook.
We bidden u om licht en warmte voor ons zelf.
Dat we ons leven leiden
terwijl we uw liefde in Jezus gebleken,
weerspiegelen in wat we zeggen en wat we doen.
Laat niet onze onderbuik spreken,
maar laten we met hoofd, hart en handen
het spoor volgen van het licht der wereld, Jezus uw Zoon,
Laat ons bidden tot u, Here God
die zijn geliefden groet met de woorden:
“Vreest niet!” / “Wees niet bang!”.
Voor de mensen die achtervolgd worden
door hevige schuldgevoelens
en voor wie niemand het verlossende woord
van vergeving kan spreken;
dat ze niet bezwijken onder hun last,
dat ook zij vergeving en rust vinden.
Eeuwige God,
Duisternis overvalt ons hier in Berlijn.
Dood en verderf rijden het leven binnen
temidden van een zee van licht.
Lichamen verwoest, zielen versplinterd.
Een mensenleven is niet in tel.
Het vrolijke licht van de kerstmarkt plotsklaps verdwenen.
Geen licht meer te bespeuren.
De vreugde verstomd.
Een donkere nacht valt mensen ten deel.
God, ontferm U over de getroffenen
en allen die bij hen horen en een plaats hebben in hun hart,
ontferm U over allen voor wie het duister is
te midden van het licht van alles wat aan Kerst herinnert.
Eeuwige God,
Geef ons niet prijs aan cynisme en rancune,
aan wanhoop en machteloosheid,
die het leven aantasten en schraal maken.
Maar laat U niet onbetuigd met uw Woord van vrede,
opdat mensen omkeren van wegen van geweld,
ook van wegen in naam van hun god.
En kom in déze wereld, zoals deze vandaag is,
ontbreek niet aan ons leven en dat van deze wereld,
en geef ons uw licht om te leven de duisternis voorbij.
Stil gebed
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Het Onze Vader
Inzameling van de gaven:
1. (zwarte zak) Geef liefde aan verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan
De stichting NOAD is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in
Pakistan. NOAD werkt aan een speciaal gehandicaptenproject. Door hulp in de vorm van
kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel
uit maken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun in een plek in net
gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God die
gezin mogen worden!
2. (groene zak) kerk en landelijk kerkenwerk

Het koor zingt: While Sheperds watched (Welsh air, J. Spencer Corew)
While Sheperds watched their flocks by Night.
Al seated on the Ground; al seated on the Ground;
The Angel of the Lord came down
And glory, glory, glory, and glory shown around.
To you in David’s Town this Day,
Is born on David line; is born on David line;
The Savior, who is Christ the Lord.
And glory, glory, glory, and glory shown around.
All glory be to God on high.
And to the Earth be peace; and to the Earth be peace;
Good will henceforth, from Heaven to man
And glory, glory, glory, and glory shown around.
(Vertaling:
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Terwijl de herders al zittend in de nacht over hun kudden waakten,
kwam de engel van de Heer naar beneden.
Glorie, glorie, de heerlijkheid is rondom ons.
Aan u is op deze geboren in Davids stad in het geslacht van David;
De Verlosser, Christus de Heer.
Glorie, Glorie, de heerlijkheid is rondom ons.
Alle glorie aan God in de hoge en vrede op aarde;
Dit is een wens uit de hemel voor de mensen.
Glorie, glorie, de heerlijkheid is rondom ons.)
AAN HET EINDE
We zingen samen met het koor (staande) het slotlied: Ere zij God
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.
Uitzending en zegen:
Moge de weg je zeggen:
volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
richt je reis op mij.
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me.
Moge het vuur je zeggen:
warm je.
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
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pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
Zo wordt je omgeven
door Vader, Zoon en Geest!
(Frans Cromphout)
We zingen: Lied 431C Amen, amen, amen!
Inzameling van de gaven bij de uitgang
Wilt u het koor de gelegenheid geven als eersten de kerkzaal te verlaten? Zij zullen bij de
ontmoeting in de ontmoetingsruimte nog verder zingen en kunnen zich dan vast opstellen.

