Kerstviering ouderen 17 december 2018
in De Kern
Aan deze middag werken mee:
Vocaal ensemble : Quatuor Vocum
o.l.v. Klaas van der Heide
Dominee: Harry Gijsen
Orgel:
Kees Heinen
Diaken:
Herman van Gemeren
Ida van der Velden
Vele vrijwilligers

Thema: Wees niet bang
Bij aanvang van de viering branden de vier kaarsen van de
adventskrans. Er staat een vijfde kaars bij, die nog niet brandt. Deze
vijfde kaars mag een gekleurde kaars zijn, feestelijk, want deze kaars
symboliseert de geboorte van het ‘kind van het licht’
Begroeting
Soms moet iemand het gewoon even tegen je zeggen:
“Wees niet bang”.
Want bang zijn we, soms…
Bang om onze baan te verliezen,
bang voor de toekomst,
bang om voor een groep mensen te gaan staan,
bang om oud te worden,
bang om dood te gaan,
bang voor de spoken in ons hoofd.
Ook het kerstverhaal is een verhaal vol angst:
angst voor een engel die je toespreekt,
angst voor een kind ‘van hogerhand’,
angst omdat je nergens welkom bent.
Maar al die angst verdwijnt, als sneeuw voor de zon,
als een kind geboren wordt.

Ontvangst met koffie en thee
Welkom
Voorafgaand aan de dienst :
Quatuor Vocum o.l.v. Klaas van der Heide zingt voor ons een aantal
kerstliederen.

Niet zomaar een kind, maar een kind vol beloften,
een kind van vrede, een toekomstmens.
“Wees niet bang”, zegt dit kind tegen ons.
In wie hij is, belichaamt hij de boodschap van de Schrift:
365 keer, voor elke dag van het jaar, wordt gezegd:
“Wees niet bang” – zoals in het boek Daniël:
“Wees niet bang. God houdt van je.
Het zal goed met je gaan.”

(Daniel 10:19 - Bijbel in gewone taal)

allen zingen lied 463 vers 6

Die krachtige boodschap vieren wij, hier en nu.
Welkom, mensen van goede wil,
welkom, toekomstmensen!
Welkom, hier, in het licht,
dat ons warmt en vertrouwen geeft.
De vijfde kaars wordt aangestoken.
Daarna zingen allen:

Lied: 458 Zuivere vlam

Kom ons tegemoet in ons zoeken naar vrede,
in onze pogingen het geweld te keren,
in de kleine stappen die wij zetten naar geluk voor alles en allen…

Gebed
Wij bidden om Gods aanwezigheid,
om zijn liefdevolle ontferming…
Erbarm U als wij ons laten leiden door angst,
als wij eigenbelang voorop stellen,
als wij onze harten afsluiten voor de ander…

allen zingen lied 463 vers 7
7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
Wees genadig voor al uw mensen,
zie onze goede wil, maar ook de wanhoop en het verdriet,
zie ons verlangen naar uw komst in ons midden…

allen zingen lied 463 vers 8
8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
Lezing: Aankondiging van de geboorte van Jezus
Lucas 1: 26 - 33
Lied: 476 Nu zijt wellekome Het tweede en derde couplet zijn van
de hand van Jan van Opbergen.

Lied: 482 Er is uit ’s werelds duistere wolken
1. Er is uit ‘s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt - hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
2.

De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten de velden vol van overvloed.

3.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal Hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid

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 in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Nu zijt wellekome verre, vreemde mens
Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens:
ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd,
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd.
Kyrieleis.
Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij,
die als een kind wil wonen herboren, vrij
in het land van morgen dat de lieve vrede kent,
waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend.
Kyrieleis.
Lezing: De geboorte van Jezus Lucas 2: 1 - 7
Meditatie

Voorbede
Bidden wij tot God, die onder ons wil wonen…
voor mensen, waar ook ter wereld,
die in angst leven vanwege oorlog en geweld,
die hun leven niet zeker zijn;
voor: Syrië en Israël
wees licht en leven in onze wereld
en bemoedig al uw mensen,

zo bidden wij…
voor kinderen, waar ook ter wereld,
die niet welkom zijn, die genegeerd worden,
die opgroeien in een omgeving zonder liefde:
wees licht en liefde in onze wereld
en bemoedig al uw mensenkinderen,
zo bidden wij…
voor mensen die gebukt gaan onder schaamte en angst,
die ernstig met zichzelf in de knoop zitten,
die geen toekomst zien;
wees licht en leven in onze wereld
en bemoedig al uw mensen,
zo bidden wij…
Bidden wij samen met woorden ons gegeven…
Allen bidden het Onze Vader.

Zingen lied: 506 Wij trekken in een lange stoet

2.

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint,
van oorlog en van pijn.
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
3.

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
refrein:
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
Zegenwens
Moge de weg je zeggen: volg me maar.
Moge de ster je zeggen: richt je vaart 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: pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt,
en als je dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
“Wees niet bang. Ik zal er zijn.”
Dat is zegen!
Tijd voor ontmoeting met een hapje en een drankje.
Quatuor Vocum zingt voor ons enkele liederen.
Dankwoord
Afsluiting we zingen (zo mogelijk staande) met elkaar:
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 den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

Wij wensen u gezegende kerstdagen!

