KERSTMORGEN 2021
Orde van Dienst
Zaterdag 25 december 2021
Thema: “De enige weg”
Voorganger:
Ds. Wim Jansen, Veere
Welkom en mededelingen:
Hugo Schorer
Orgel: Martin van der Bent
Zingen: Tineke Bins,
Adrie le Clercq en
Berend van der Veen
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Anja van Sparrentak
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Gerda Vreeke
Autodienst: ??
Koffie / thee: helaas, nog niet

Orgelspel: Vom Himmel hoch, da komm’ ich her - Johann Pachelbel (1653-1706)
Aansteken van de kaarsen
Woord van welkom en mededelingen door Hugo
gemeente gaan staan

We luisteren naar lied 477: 1 en 2

2. De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
We zijn stil voor het mysterie van de Kerstnacht…
Woord van vertrouwen: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.
Groet: De vrede van het Kerstkind met u allen, amen.
gemeente gaat zitten

We luisteren naar lied 477: 3
3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Stilte en gebed
We luisteren naar lied 477: 4
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.
Opstapje naar het thema: God zijn valt niet mee
We luisteren naar lied 476: 1 en 2
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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.
Lezing door Anja: Lucas 2: 1 – 20
De geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het
rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens
het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem
heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen
met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan, 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.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden
de wacht bij hun kudde. 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. De engel zei tegen hen: ‘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. Hij is de messias, de Heer. Dit zal
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een
doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op
weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen
ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het
hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

We luisteren naar lied 476: 3
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.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieleis.
Niet-bijbelse lezingen:
Angelus Silesius: ‘Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren,
maar niet in jou, dan ging je toch verloren.’
Etty Hillesum: ‘Het is het enige en het enige […], ik zie geen andere
weg, dat ieder van ons inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en
vernietigt al datgene, waarvoor hij meent anderen te moeten
vernietigen. En laten we ervan doordrongen zijn dat ieder atoompje
haat, dat wij aan deze wereld toevoegen, haar onherbergzamer maakt
dan ze al is.’
We luisteren naar: Frank Boeijen - Kronenburgpark
Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht
Als ik jou zie 's avonds bij het park
De autolichten beschijnen je lichaam
Zonder ogen, zonder herinnering
Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad
Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was
De woorden die bij jou horen zijn goedkoper dan ik dacht
In een seconde ging het regenen vannacht
Refrein:
Ga die wereld uit
Een seconde en rij snel door die wereld uit
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Ga die wereld uit
Een seconde en kijk goed rond in ons paradijs
En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt
Op zoek naar geluk in Kronenburg Park
Thuis wacht een vrouw onwetend op haar man
Ze heeft nooit iets gevoeld van zijn ontevredenheid
En alles blijft bij het oude, als hij weer naar huis rijdt. Refrein
Toelichting: … want iedereen is de weg kwijt…
We luisteren naar lied 478: 1

Meditatie: De enige weg
Orgel / pianospel
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We luisteren naar lied 478: 4
4. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!
Gebeden (met stilte en Onze Vader)
Uw gaven zijn bestemd voor de volgende doelen:(tijdens het voorspel
van het slotlied)
1. Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Uw bijdrage svp naar IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in
Aktie o.v.v. Vluchtelingenkinderen collecte Koorkerk Middelburg.
2. Koorkerkgemeenschap.
Uw bijdragen svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v.
Wijkkas Koorkerkgemeenschap, met vermelding van het doel.
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We luisteren staande naar het slotlied 473: 1 en 3

3, Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.
Zegen : Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.
Orgelspel: In dulci jubilo - Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Volgende vieringen / activiteiten:
2022
2 januari:
9 Januari:
16 januari:
23 januari:
31 januari:

Mgr. D. van Leeuwen
Mw. Marianne Zandbergen
ds. Jeanette van de Beukel
ds. Ivo de Jong
dr. Tjaard Barnard
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