LITURGIE VOOR DE GEZAMENLIJKE ONLINE VIERING OP KERSTAVOND 24 DECEMBER 2020 (v1.0)
in de Kruiskerk, aanvang 22:00 uur
Kerstnacht
Liturgische kleur: Wit

Licht in onze ogen
Midden in het donker.
Als je denkt: Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht?
Midden in het donker wordt het licht geboren – een nieuw begin,
een toekomst, een kind, een sprank van hoop.
Voorgangers: Ds. Han Wilmink
Ds. Arjan Bouwknegt
Muziek: Jan Post (orgel)
Koor gemeenteleden PK en KK

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Hertsenberg
Cor Harmsen

Deze viering wordt gehouden in de Kruiskerk. Wilt u de dienst kijken via de livestream of later bekijken, dan kunt u
deze link gebruiken: https://www.kruiskerk-wezep.nl/kerkdiensten/, of zoek op Kerkdienstgemist.nl naar Kruiskerk
Wezep.
De Paaskaars brandt
Voor de dienst (1), luisteren en zien: Lied 476: 1, 3, 4 Nu zijt wellekome
tekst: Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ (14e eeuw), melodie: ’s-Hertogenbosch 1627

1. Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer.
Nu zijt wellekome
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

3. Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren,
zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede,
daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4. Wijzen uit het oosten,
uit zo verre land,
zij zochten onze Here
met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk
mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Voor de dienst (2), luisteren en zien: Lied 483 Stille nacht, heilige nacht
tekst: Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr ‘Stille Nacht, heilige Nacht’, melodie: Franz Gruber

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.

2. Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
(vers 3 >>)
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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!
Voor de dienst (3): Introïtus Komt allen tezamen
Intochtslied, luisteren en zien: Lied 477: 1, 2, 4 Komt allen tezamen
tekst: C.B. Burger, vrij naar ‘Adeste fidelis’, toegeschreven aan John Francis Wade, melodie: 18e eeuw?

1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Met het licht van de Paaskaars steekt een ambtsdrager nu de vier Adventskaarsen en de Kerstkaars aan
Begroeting (staande)
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: “Er moet licht komen,”
en er was licht.’ – Genesis 1: 1 - 3

en dan klinkt die belofte: er is licht,
voor jou, voor jou, en voor jou.
Het licht klinkt door in de verhalen van de Schrift,
het licht straalt uit de ogen van de mensen
om ons heen,
de ogen vol vragen en verlangens,
de ogen vol liefde en passie.

Het verhaal van het begin,
de schepping van alles wat is,
begint met licht.
Dat licht van het begin is een belofte,
de belofte dat wij nooit in de duisternis zullen blijven,
dat er altijd licht aan de horizon gloort,
dat wij ons mogen koesteren in de warmte
van de ochtendzon,
in de glans van het avondlicht.
Soms tasten wij als blinden langs de muren,
weten we niet waarheen, waartoe, waarom –

Het licht straalt bij elk nieuw leven,
bij elk kind dat geboren wordt.
Het licht straalt in en door het Kind-van-het-Licht,
het Kind dat keer op keer in ons geboren wordt:
Jezus, Kind-van-belofte, Kind-van-Licht.
Welkom aan dit Kind in ons midden,
welkom aan u allen die dit Kind met
open armen willen ontvangen.

Lezing: Johannes 1: 1 - 5
Het Woord is mens geworden
1
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God.
3
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven
was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.
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Luisteren en zien (video): In het licht
door: Sela, tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Kinga Ban, © 2014 Stichting Sela Music

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon

Gebed
Eeuwige, Schepper van al wat is,
wij zien uit naar uw komst in ons midden.
Wees licht voor mensen die in duisternis gaan,
wees hoop voor mensen zonder thuis,
wees liefde voor hen die eenzaam zijn,
wees leven voor mensen die bang en angstig zijn,
wees toekomst voor ieder mensenkind op aarde.

Kom aan het licht in alles wat wij doen,
in het woord van bemoediging dat wij spreken,
in het brood dat wij breken voor elkaar,
in de hand boven het hoofd, de arm om de schouder.
Wij zien uit naar uw komst in ons midden,
open ons, doe ons zien, stem ons af op uw Woord –
zo bidden wij U, God-van-den-beginne,
die leeft en leven geeft tot in eeuwigheid. Amen.

Luisteren en zien (video): Lux Aurumque
muziek: Eric Whitacre

Eric Whitacre is een jonge, Amerikaanse componist die onder meer bekend is door de koorwerken die hij heeft
geschreven. Zijn muziek is toegankelijk, klankrijk, harmonieus. Luister naar het mooie werk Lux Aurumque.
De tekst, in vertaling, gaat als volgt:
Licht,
warm en zwaar als puur goud,
en engelen zingen zachtjes
voor het pasgeboren kind.
Lezing: Jesaja 9: 1
1

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
Tekst van Huub Oosterhuis naar Jesaja 9: 1 - 2
Jesaja, de grote profeet, schetst donkere, duistere beelden. Hij ziet een volk zonder vertrouwen, dolend in de
duisternis: “Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en
somber is het, nacht overal.” Tegelijkertijd is Jesaja de profeet van de hoop. Hij wil het vertrouwen herstellen, de
ogen van de mensen openen. Kijk dan, zie het dan!
Aansluitend: Lied 482 Er is uit ’s werelds duistere wolken
tekst: André Troost, bij Jesaja 9: 1 - 6, melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans - ‘Daar is uit ’s werelds duistre 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! (vers 2, 3 >>)
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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.

Lezing: Lucas 2: 1 - 7
De geboorte van Jezus
1
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. 3Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar
Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar
bevalling aan, 7en 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.
Luisteren en zien: Lied 503 Wij staan aan een kribbe
tekst: Sytze de Vries, melodie: William James Kirkpatrick - CRADLE SONG

1.
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

3.
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

2.
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

4.
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Lezing: Lucas 2: 8 - 14
8

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze
hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele
volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,
de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in
een voederbak ligt.’ 13En 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.’
Luisteren en zien: Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer
tekst: Charles Wesley - ‘Hark! the herald angels sing’, vertaling: Willem Barnard, melodie: Felix Mendelssohn-Bartholdy

1. Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
(vers 2, 3 >>)
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2. Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Meditatie
Luisteren en zien: Lied 506 Wij trekken in een lange stoet
tekst: André Troost, melodie: Engeland 18e eeuw - GOD REST YOU MERRY

1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
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!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

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.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Voorbede
V: Wij brengen voor Gods aangezicht,
alles wat ons bezighoudt,
mensen die ons dierbaar zijn,
mensen dichtbij, mensen ver weg,
mensen in nood, mensen in het donker…
We doen dat met een tekst
van de singer-songwriter Stef Bos:

Jij daar in het donker… enz.
Wij willen naast al deze mensen staan,
licht in duisternis zijn,
naar het voorbeeld van Jezus,
Kind-van-het-Licht.
Wij bidden: moge de goede God
ons daartoe sterken. Amen.

V: Bidden wij samen met woorden ons gegeven… Allen bidden het Onze Vader
A: Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel
zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
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Inzameling van de gaven (na de dienst)
• 1e collecte: Diaconale collecte voor Kinderen in de knel (Kerk in Actie)
• 2e collecte: Kerk (onkosten kerstnachtdienst)
• 3e collecte: Renovatie zalencentrum

U kunt ook nog steeds uw gift overmaken op onderstaande bankrekeningen:
• Kerk en Renovatie zalencentrum: NL07 RABO 0370 2012 05, t.n.v. Geref. Kruiskerk Wezep/Hattemerbroek
• Diaconie en Kinderen in de knel (Kerk in Actie): IBAN NL31 RABO 0370 2177 48, t.n.v. Diaconie Geref. Kerk.
Kerstwensen
Zegenwens (staande)
V: Om zegen bidden wij,
zegen voor allen hier aanwezig,
zegen voor hen die via de livestream
met ons verbonden zijn,
zegen voor alles en allen…

Stilte waar je God kunt horen
open hart en open oren
stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan
Geest van God,
raak Gij ons aan
dat wij opengaan.

Ruimte waar het licht kan komen
wind kan waaien,
adem stromen
ruimte die doet leven.

A: AMEN.

Luisteren en zien (staande): Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de 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 de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Uitleidende muziek
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