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LIEDEREN VOOR DE VIERING 

Lied: Hoe ver is de nacht   Oosterhuis/Oomen  

        
  Lied: Woord van den beginne    T: Hein Stufkens, M: ‘er is een  

                        roos ontsprongen’ 

        1: Koor:

 

 
 

 

 

 

- - 
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2. lk zie de ochtend gloren  

in de ogen van een kind. 

De wereld wordt herboren  

waar ik het kind terugvind  

dat op mij heeft gewacht.  

hoe ik ook liep verloren  

nu word ik thuisgebracht. 

 

3. Laat mij de tekens lezen  

die aan de hemel staan.  

en niet de stemmen vrezen  

van oude angst en waan 

De morgenster roept mij  

om uit de dood herrezen  

te leven licht en vrij. 

 Lied: Nacht van droom en van verlangen Delver/Löwenthal 
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VIERING 

Klokken luiden 

De altaarkaarsen worden ontstoken 

Aansteken vijfde kaars: “Licht, woord, antwoord, de stilte is verbroken, 
voor wie gezwicht is voor het duister, gaat een hemels licht op” 
 

Lied: Nu zijt wellekome levensherbergier    Tekst: Jan van Opbergen 
 

1 Allen 

Nu zijt wellekome, levensherbergier, 

met al jouw deuren open 

voor mens en dier. 

Die ooit hebt gesproken  

over ’n wereldparadijs 

waar er wordt gebroken  

met macht als levenswijs. 

Kyrieleis. 

 
2 Vrouwen 

Nu zijt wellekome, Jezus deelgenoot 

aan mensen die nog dromen  

voorbij aan dood. 

Leven met zovelen en daarmee 

gelukkig zijn, 

alles willen delen en toch niet minder 

zijn. 

Kyrieleis. 

 

3 Mannen 

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. 

 
4 Allen 

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. 
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Openingsgebed 
 

Stilte 
       T: tekstgroep EUG, M: Henny   

Lied: Ruimte waar het licht kan komen        Vrienten, Arr: Jeroen Sleyfer                                                                                    

Ruimte waar het licht kan komen 

wind kan waaien, adem stromen 

ruimte die doet leven. 

Stilte waar je God kunt horen 

open hart en open oren 

stilte om te zijn 

 

Licht waarin wij samen staan 

Geest van God, raakt Gij ons aan 

dat wij opengaan 

 
Dienst van het woord 
  

Lezing Jesaja 9, vers 1-6  

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker 

wonen worden door een helder licht beschenen.  

U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de 

vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u 

hebt ze verbrijzeld zoals Midjan destijds. 

Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden 

verbrand, een prooi van het vuur. 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn 

schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 

Eeuwige Vader, Vredevorst. 

 

Lied: Het volk dat in duisternis gaat (Oosterhuis/ Oomen) 

Solo 

Het volk dat in duisternis gaat  

zal aanschouwen groot licht.  

Die wonen in schaduw van dood 

over hen op gaat het licht 

 

 

Koor 

Zij zullen lachen en juichen 

als op de dag van de oogst.  

 Het volk dat in duisternis gaat  

zal aanschouwen groot licht.  

Die wonen in schaduw van dood 

over hen op gaat het licht 
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Lezing: Lucas 2, 1-20 
 
Tijdens evangelie zingt koor: 
Puer natus est nobis  

(een kind is ons geboren) 
Et filius datus est nobis  

(en een zoon is ons gegeven) 

 
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 Nazareth in Galilea naar Judea, naar de 

stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te 

laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 

Terwijl zij 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 de 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: “Weest 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 

voor jullie een 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 Bethlehem 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 er over 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. 
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Lied: Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde  
(Oosterhuis/ Oomen) 

koor:  

Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde  
 

allen:  

 
 

solo:  

In den beginne was dat woord  

roepend om licht  

en het licht werd geboren  

roepend om mensen,  

Zij werden geboren.  

 

allen:  

Roepend om ons  

en wij mensen werden geboren 

 

solo:  

In dat woord was leven, 

levenslicht,  
 

allen :  

In dat woord was leven 

 

Solo::  

levenslicht, bronwaterlicht, ziel,  

leeftocht, adem voor de mensen.  

 

Allen: 

En dat woord geschiedt waar 

mensen zijn,  

licht en duisternis waar mensen 

zijn.  

 

solo:  

En het licht schijnt in de 

duisternis  

en de duisternis  

heeft het licht niet overmeesterd 
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allen:  

 
 

Overweging 

Stilte 

Lied: Licht woord antwoord (T: Jannet Delver, M: Tom Löwenthal)  

1: solo 2: allen 2x canon 
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Collecte en gereedmaken van de tafel 

De eerste collecte is bestemd voor de kosten van het onderwijs voor de 66 
kinderen van het Kiran Namaste-huis in Kathmandu, Nepal. 
De tweede collecte is bestemd voor de Werkhofgemeenschap. Voor beide 
doelen is uw bijdrage ook welkom op  NL67 TRIO 0390 9547 13 t.n.v. 
Werkhofgemeenschap 

 

Dienst van de Tafel   (Muzikale gedeelte: Oosterhuis/ Oomen) 

Hier begint de dienst van de tafel, viering van eucharistie,  

dankzegging om alles wat we krijgen.  

 

Eeuwige, in het tijdelijke ervaren we uw eeuwigheid; in het kwetsbare 

ervaren we uw kracht, met concrete mensen ervaren we Liefde die 

omvat. 
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1x koor, dan allen: 

 

Deze nacht vieren we de geboorte het kind, 

waarin u bent afgedaald om in en onder ons te wonen: 

uw mens, die ons aanspreekt, ondervraagt, troost, vermaant. 

Die ons verschijnt in woorden van genade, 

“Hebt elkander lief” 

 

Aan deze tafel noemen we hem die we niet kunnen vergeten, 

Jezus van Nazareth, de Gezalfde, die u, Levende,  

zo vertrouwde, dat hij, zo gaat het verhaal, 

door de dood heen is gegaan, en leeft bij u en onder ons 

 

En het geschiedde 

toen hij met hen aan tafel was:  

Hij nam het brood, Hij sprak de zegen uit, 

Hij brak het brood, en gaf het hun. 

Zo nam hij ook de wijn en na de zegen liet hij de beker rondgaan. 

 

Allen: Zijn naam en wat hij heeft gedaan gedenken wij, om ooit te 

worden die hij was, uw mens, om ooit te komen waar hij was, bij U 
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Koor: 
Eeuwig zijnde, tijdloos alle hier en nu funderend eeuwige komend, iets in 

alles, iemand meer dan alle mensen. Kome uw Geest over ons: 

 

(Refrein) Allen 

 
Koor: Dat wij niet leven ten 

koste van anderen  

alles najagend alles verslindend  

Kome uw Geest over ons:   

Allen: Refrein 

 

Koor: Voor uw aangezicht allen 

die ons op de levensweg  

zijn voorgegaan, voorouders, vele 

geslachten,  

van wie wij de woorden hebben 

ontvangen  

de liefde geleerd  

Kome uw Geest over ons:  

Allen: Refrein 

 
Koor: Zoals het brood dat wij 

breken was uitgezaaid  

in de aarde, en werd 

samengebracht en één is 

geworden  

zo breng ons bijeen van heinde en 

ver  

in het koninkrijk van uw vrede  

Kome uw Geest over ons:  

Allen: Refrein 

 

Koor: Hier nu onder de hoede 

van uw woord,  

zoals Gij van oudsher uw 

gemeente bijeenroept  

overal in deze wereld  

Kome uw Geest over ons:  

Allen: Refrein 

 

Koor: Voor uw aangezicht allen 

die na ons komen  

uit ons geboren kinderen  

vele geslachten allen die van ons 

de aarde erven  

Kome uw Geest over ons:  

Allen: Refrein 

 

Koor: Voor uw aangezicht onze 

doden, naam voor naam  

waarom moesten zij sterven?  

alle doden van ons leven,  

allen die zijn afgeslacht in oorlog 

na oorlog  

van U is de toekomst, licht dat 

niet dooft  

liefde die blijft  

Amen, kome wat komt. 
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Allen: 

 

 
Communie 
                Achterberg / Löwenthal 

Lied: Maar een geboorte is niet meer te stuiten  
 

Koor:  

Maar een geboorte is niet meer te stuiten  

hoe ook de wolf verscheurt het lam.  

Maar een geboorte is niet meer te stuiten  

hoc ook de wolf verscheurt het lam  
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Slotgebed 
 

Ik bid, dat wij vindingrijk worden 
en zelfs de kleinste kansen leren benutten 
om vrede te stichten en recht te doen; 
dat wij de moed niet verliezen. 
Steeds nieuw geboren, doet God van zich horen…  
Hij wekt in ons de vrede…Wij zijn in staat tot vrede… 
Zo hopen wij, en nog veel meer bidden wij, 

als wij zeggen: Onze Vader... 

 
Wegzending en zegen 
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(Jan van Opbergen, melodie Komt 

Slotlied: Gods vrede zal stromen           allen tezamen) 

Gods vrede zal stromen over heel de aarde 

Zijn koninkrijk komen: gerechtigheid. 

Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen, 

Hij wekt in ons de vrede, Hij wekt in ons de vrede, 

Hij wekt in ons de vrede – alle goeds. 

 

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven, 

wij doen van ons horen in woord en daad: 

kleine gebaren, maar niet te bedaren. 

Wij zijn in staat tot vrede, Wij zijn in staat tot vrede 

Wij zijn in staat tot vrede – alle goeds 

 

Gezegende dagen, Nieuwjaar van verlangen 

van zoeken en wagen in deze tijd. 

God brengt ons verder, Hij is onze herder. 

Zo gaan wij richting vrede, zo gaan wij richting vrede, 

zo gaan wij richting vrede – alle goeds! 

 
De altaarkaarsen worden gedoofd.  

 
Afsluitende muziek  (wacht nog even met de kerstgroet) 
 
Uitnodiging 
 
Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd samen te zijn in de patiozaal: 
er is koffie, thee en kerstbrood. 
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Colofon 
 

Voorganger: Henk Kroon o.s.a. 
Medevoorbereiders: Marianne Beliën, Agatha 
Gravemaker, Bep van der Horst-Kok en Rob van 
Ravenswaay Claasen 
Gastenzorg: het hele gastenzorgteam 
Koor: koor Werkhofgemeenschap o.l.v. Lisette 
Bernt 
Vleugel: Martin Lorijn 
Dwarsfluit: Alwin de Vries 
Kerstversiering, lichtdrager: Geertje Bouwman en Harry Kuiper 
Kerststal in mandala: Geertje Bouwman en Harry Kuiper 
Kerstguirlande: Suus van Ravenswaay Claasen-Mattern  
Bloemen: Dicky Veldhuizen 
Afbeelding voorzijde: Maria van Kuijen 
Opmaak liturgieboekje: Freek Boersma 

 


