Kerstnachtviering 24 december 2020
Elthetokerk-Havenkerk-Ontmoetingskerk Alblasserdam

Licht in het donker. Houd moed, heb lief.
voorgangers: ds. Hester Radstake, ds. Hans van Walsum, ds. Carol van Wieren
organist: Geert Ouweneel
trompettist: Joël van Driel
zanggroep: Coen van den Brom, Martin de Jong, Lucie Louter, Diny Wolterink

Orde van dienst / script
* Muziek
* Lied: ‘Once in royal Davids city’
coupletten 1, 2, 5, 6

1. Once in Royal David’s city
Stood a lowly cattle shed,
Where a mother laid her Baby
In a manger for His bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little Child.

2. He came down to earth from heaven,
Who is God and Lord of all,
And His shelter was a stable,
And His cradle was a stall;
With the poor, and mean, and lowly,
Lived on earth our Saviour holy.

5. And our eyes at last shall see Him,
Through His own redeeming love;
For that Child so dear and gentle
Is our Lord in heaven above,
And He leads His children on
To the place where He is gone.

6. Not in that poor lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see Him; but in heaven,
Set at God’s right hand on high;
Where like stars His children crowned
All in white shall wait around.

* Aansteken van adventskaarsen en kerstkaars
* Welkom/ begroeting

* Lied: ‘Komt allen tezamen’
Liedboek 477: 1, 3 en 5

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

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

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,
komt, laten wij aanbidden die koning.

* Gebed
* Lied: ‘Wij zingen door de tranen heen’
Liedboek 502

1. Wij zingen door de tranen heen,
ver boven onze macht,
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegenlacht.

Refrein:
Kom en word opnieuw geboren,
ster waarop de wereld wacht.
Breek het donker met uw stralen;
met uw warmte: breek de nacht!

2. Een lied voor mensen, nameloos,
verstoken van elk licht,de hemel doof, geen God te zien,
geen droom en alle toekomst dicht,
geen woord, geen vergezicht:
Refrein

3. Dan toch, door onze tranen heen,
ver boven onze macht:
God heeft naar mensen omgezien!
Dit Kind, hier aan het licht gebracht:
zo heeft Hij ons gedacht!
Refrein

4. Ons lied voert over alle nacht
de hoogste boventoon,verwonderd omdat in een kind
God zijn gezicht aan mensen toont,
en in hun wereld woont.
Refrein

* Gedicht: ‘Komt’ – Kees van der Zwaard
* Lied: ‘In de nacht gekomen’
Liedboek 505: 1 en 2

1. In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,

kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht!

2. In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,

kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

* Lezing OT: Jesaja 9:1-6
* Lied: ‘In de duisternis verwachten wij’
Liedboek 449

1. In de duisternis verwachten
wij het licht dat komen zal,
Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.

2. Onze hunkerende ogen
blijven op één doel gericht,
op de opgang uit den hoge,
de verschijning van het licht,

3. op zijn lieflijke verschijnen
in het midden van de tijd,
in de harten van de zijnen,
in de wereld wijd en zijd,

4. op de wereldwijde vrede
als Hij werkelijk komen zal,
te beginnen in het heden,
te beginnen in de stal.

5. Want een kind is ons gegeven,
want een zoon staat ons terzij,
op zijn lippen eeuwig leven,
op zijn schouders heerschappij.

6. Op zijn wonderlijke namen –
vader, raadsman, vredevorst –
is ons antwoord ja en amen,
daar ons hart naar vrede dorst.

7. Al zijn namen die wij noemen,
stralen in volmaakte pracht
als een tuin vol voorjaarsbloemen,
als de sterren in de nacht

* Lezing NT: Lucas 2: 1-13
* Lied: Gloria uit Taizé
Hemelhoog 134

* Lezing NT: Lucas 2: 15-20
* Lied: ‘Wij staan aan een kribbe’
Liedboek 503: 1 en 4

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

* Overdenking
* Muzikaal intermezzo
* Gebeden

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!

* Lied: ‘Een ster ging op uit Israël’
Liedboek 496

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.
3. Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

* Zegen
* Orgelspel

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.

