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Licht uit gebrokenheid! 

 

 

 

Bij binnenkomst bent u uitgenodigd voor in de kerk een lichtje 

aan te steken 
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Voorganger: Joke Werner-van Slooten,  

Piano:           Nico Strubbe, 

Zangers:       Reina Boelens, Jan Bouman, Hans Holthuizen,  

                     Ans Haverkamp, Ineke Meeuwis,  Hans  Werner 

 

 

Voor aanvang worden enkele kerstliederen gespeeld 

 

Zangers: No need tot  knock, 

No need to knock, the door is open, just come on in 

Hop-in’ I wont’t have to wait 

When I get to the Promises Land 

When I see the chariot fly and the angels in the sky 

Then I’ll know I’m free from sin 

Alleluia 

Welkom en aansteken van de vier kaarsen 

 

Gedicht (dichter onbekend) 

 

In deze donkere tijd bidden wij 

Dat er licht mag zijn in onze ogen: 

Dat we elkaar zullen zien 

Zo goed als nieuw. 
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Wij willen ons open stellen  

Voor licht en  ruimte in onze harten 

Zodat we plaats kunnen maken voor velen 

Dat er licht in onze gedachten 

kan komen en we tot nadenken 

en eerlijke besluiten komen 

 

We hopen op licht in onze huizen 

Dat er vriendschap en  

gastvrijheid zullen heersen. 

 

We openen ons voor licht in de omgang 

dat we te zien zijn, 

en ons niet verborgen houden voor elkaar. 

 

Zingen: De zon komt op in ’t oosten  

tekst Coot van Doesburgh (melodie Het daghet in den Oosten)   
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Begroeting 

Joodse Mythe (ontstaan in de 12e eeuw)  

Zingen: Licht ontloken aan het donker 

                     , 

      Licht, geschapen, uitgesproken,       

      Licht, dat straalt van Gods gelaat, 

      Licht uit Licht, uit God geboren, 

      Groet ons als de dageraad!  

 

       Licht, straal hier in onze ogen,  

       Licht, breek uit in duizendvoud, 

       Licht, kom ons met stralen tooien, 

       Ga ons voor van hand tot hand! 

 

Geboorteverhaal uit Lucas 2: 1 -7 (Naardense Bijbel) 
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Duo: Ave Maria van Mozart  

Ave Maria, gratia plena. 

Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. 

Amen. 

 

(vertaling) 

Wees gegroet, Maria, vol van genade. 

De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen 

en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. 

Heilige Maria, Moeder Gods, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 

 

Gedicht (Anton van Wilderode) 

Het goedvertrouwd verhaal 

dat wij als kinderen hoorden 

in vederlichte woorden 

en tekenen van taal, 

vernomen andermaal: 

 

opnieuw zal een gestoorde 

wanwereld vol kabaal 

verwachten wachten hopen, 

weer gaat de wereld open 

voor vederlichte woorden 

van toekomst en geboorte! 
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Zingen: tekst Coot van Doesburgh  

 

Overdenking  

 

Zangers: Luidt de klokken die nog kunnen luiden 

Want niets is volmaakt 

In alles zit een barst 

Dat is hoe het licht binnenkomt 
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De wonderlijke kerst van Vadertje Panov  

(vrije versie Leo Tolstoi) 

 

Zangers: Luidt de klokken die nog kunnen luiden 

Want niets is volmaakt 

In alles zit een barst 

Dat is hoe het licht binnenkomt 

 

Muziek: Nico Strubbe 

 

Gebed 

 

Zingen: Stille macht (vertaling Dirk van de Glind) 

Stille macht, breekbaar en zacht, 

vonk van hoop in de nacht, 

ongewapend, voorbij elk geweld 

wordt jouw boodschap van liefde verteld. 

Raak met zachtheid ons aan, 

leer ons jouw stilte verstaan. 

  

Stille macht, lieve kracht, 

bron van hoop in de nacht 

wij vertrouwen ons toe aan jouw licht 

willen leven op liefde gericht. 

Raak met mildheid ons aan 

leer ons in vrede te gaan. 
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Stille macht, helende kracht, 

lief geheim in de nacht, 

wees te midden van wat ons verwart, 

geef vertrouwen in 't diepst van ons hart, 

als wij jouw liefde verstaan, 

kondigt de morgen zich aan. 

 

Zegen 

 

Zingen:  

Ere zij God in de hoge 

vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen 

amen 

 

Er staan collecte schalen bij de uitgang; de inhoud is bedoeld 

voor Stichting Vluchteling. 

Ieder mens verdient een thuis. Een plek waar je opgroeit en je 

veilig voelt. Maar op dit moment zijn meer dan 100 miljoen 

mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Zij hebben geen 

eigen thuis meer en zijn alles kwijtgeraakt. In tijden van nood 

helpt Stichting Vluchteling met veilig onderdak, eten, drinken 

en medische zorg. 
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