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orgelspel

welkom door de ouderling van dienst

aansteken van de Paaskaars

Wanneer er een gemeentelid overleden is, is er vandaag op deze plaats in 
de liturgie een afkondiging van overlijden, waarbij wij allen gaan staan, 
en na de stilte zingen: 

processielied Wij zoeken hier uw aangezicht
tekst Sytze de Vries, tune Whitsun, zetting Bertram Luard-Selby

(de cantorij komt zingend binnen)

cantorij Wij zoeken hier uw aangezicht.
      God, houd uw oog op ons gericht:
      Kyrie eleison!

cantorij  Doorbreek de ban van ons gemis
      met licht dat niet te doven is:
      Kyrie eleison!



allen

      

allen Verschijn ons als de dageraad,
 Gij, Zon die ons te wachten staat:
      Kyrie eleison!

nodiging
liturg In de Naam van God, die ons zijn Zoon heeft gegeven
   als teken van zijn liefde en trouw
     en ons uitnodigt zijn Licht te volgen op ons levenspad:
    Welkom!
     Genade en vrede voor u en jou.

Een hemels licht was het teken van de geboorte.
Zieners zagen het en gaven gehoor aan de uitnodiging 
die zij zagen in het sterverband.

 Zij vonden een plaats van Liefde,
     waar liefde en vrede tot volle bloei kwamen.
    God nodigt ons uit op pad te gaan,
     op zoek naar die plaats met ruimte voor iedereen,
     waar Christus woont in alle harten
     en de heilige Geest de ziel verwarmt en ruimte schept.

   Maar laten we, voor we gaan luisteren naar de verhalen
     en zingen over wat is gebeurd,
     bidden voor hen die in het bijzonder bescherming
     en medeleven nodig hebben, waar ook ter wereld:



     voor iedereen die het hemels Licht durft toe te laten, 
het te volgen en op pad gaat,

     have en goed achter zich laat, 
zekerheden op het spel durft te zetten.

     Voor de mensen die aan huis gekluisterd zijn
    door ziekte, armoede, onveiligheid, angst.
   Voor degenen die moeten vluchten, 

een onzekere toekomst tegemoet.
     Voor de zoekers, de dolers, de verdwaalden, de rustelozen,
    dat zij worden gezien en niet voorbijgelopen,
     dat Christus in hen gekend wordt.
     Dat wij elkaar zien en Christus in elkaar herkennen.
     Nemen we mee in ons gebed degenen die ons zijn voorgegaan
     naar het Rijk van God, die leven in het eeuwig licht.

    Mogen onze gebeden als wierook opstijgen 
voor Gods aangezicht, 

     samen met de woorden die Jezus ons geleerd heeft,
     en die ons altijd ter beschikking staan,
     ook als we zelf geen woorden meer weten:

allen Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.

liturg Dat de EEUWIGE, Schepper van Licht en Liefde 
ons mag zegenen met zijn genade,

   dat Christus ons de vreugde van het eeuwige leven mag 



schenken,
      dat de heilige Geest ons vervullen mag met haar liefde.

allen Amen

 eerste lezing Genesis 17 : 1 – 15

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en
zei:  ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij,
leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik
zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’  3 Abram boog zich diep neer
en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van
een menigte  volken.  5 Je  zult  voortaan niet  meer  Abram heten maar
Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder
vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je
nazaten zullen koningen zijn.  7 Ik sluit een  verbond met jou en met je
nakomelingen,  met  alle  komende  generaties,  een  eeuwigdurend
verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän,
het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen
voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’
9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit  verbond met
mij,  evenals  je  nakomelingen,  generatie  na  generatie.  10 Dit  is  de
verplichting  die  jullie  op  je  moeten  nemen:  alle  mannen  en  jongens
moeten  worden  besneden.  11 Jullie  moeten  je  voorhuid  laten
verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. 12

In  elke  generatie  opnieuw  moet  iedereen  van  het  mannelijk  geslacht
besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen
voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij
jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht; 13 iedereen die bij
jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal
dit  verbond met mij  voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam.  14 Een
onbesnedene,  een  mannelijk  persoon  van  wie  de  voorhuid  niet
verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het
verbond verbroken heeft.’



eerste carol In de stille nacht te horen
tekst Michaël Steehouder, muziek Piae Cantiones

cantorij In de stille nacht te horen,
   woord dat zich aan mij verbindt,
      een belofte nieuw geboren
      van nieuw leven van een kind.
     Dat ik niet zal zijn verloren,
     niet vergaan in weer en wind,
     alle dagen van mijn leven.

cantorij     In het donker licht zien schijnen
     van de sterren duizendvoud;
     dat ik nooit meer zal verdwijnen,
     dat een arm zich om mij vouwt.
     Dat ik groot ben in het kleine,
     aan het licht ben toevertrouwd,
     alle dagen van mijn leven.

allen

     



allen In de eenzaamheid te weten
  dat er een is mij nabij
     als de stem van mijn geweten,
     roept mij levend, roept mij vrij.
     Die mij nimmer  zal vergeten
     maar het wagen wil met mij,
     alle dagen van mijn leven.

tweede lezing Jesaja 60 : 1 – 10

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de
HEER. 2 Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.  3 Volken
laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.
4 Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je
zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. 5 Je zult
stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De
schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken
valt je in de schoot.  6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit  Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van
de  HEER.  7 Alle  schapen  en  geiten  van  Kedar  worden  voor  jou
bijeengedreven, Nebajots rammen staan je ter beschikking; ze zijn weer
welkom  als  offer  op  mijn  altaar.  Mijn  tempel  zal  ik  in  alle  luister
herstellen.  8 Wie  zijn  het  die  daar  zweven  als  een  wolk,  die  komen
aanvliegen als duiven naar hun til? 9 De kustlanden hebben hun hoop op
mij  gevestigd.  De schepen uit  Tarsis  gaan voorop om je  kinderen van
verre terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de
HEER, je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend.

tweede carol Sta op er wacht een nieuwe dag
tekst Sytze de Vries, tune This endris nyght, zetting Ralph Vaughan Williams

cantorij Sta op, er wacht een nieuwe dag,
    een stralend morgenlicht!
      Alsof de hemel naar je lacht,
      zo straalt dan jouw gezicht.



allen 

cantorij Dit licht trekt alle volken aan,
    breekt in de wereld door.
      Het daagt hen uit op weg te gaan,
      en brengt hen op jouw spoor.

allen Jouw ogen stralen bij het zien
      van heel die lange stoet.
      Verenigd zijn de natiën
      vol eerbied klinkt hun groet.

 allen Hun rijk beladen karavaan
   brengt jou zijn eerbetoon.
      De stoet draagt al zijn schatten aan
      voor hem die bij jou woont.

 allen Bij jou, mijn bruid, vindt men het hart
  van al wat adem heeft.
     Bij jou wordt toch het Woord bewaard
    dat allen leven geeft.



derde lezing Matteüs 2 : 1 – 12

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van
Herodes,  kwamen  er  magiërs uit  het  Oosten  in  Jeruzalem  aan.  2 Ze
vroegen:  ‘Waar  is  de  pasgeboren  koning van  de  Joden?  Wij  hebben
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met
hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
om  aan  hen  te  vragen  waar  de  messias  geboren  zou  worden.  5 ‘In
Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven
bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die
mijn volk Israël zal  hoeden.”’  7 Daarop riep  Herodes in het geheim de
magiërs bij  zich;  hij  wilde  precies  van  hen  weten  wanneer  de  ster
zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met
de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij
bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het
eer te bewijzen.’  9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de  koning hun
opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan
voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen
zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en
mirre.  12 Nadat  ze  in  een  droom waren  gewaarschuwd  om  niet  naar
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun
land.

derde carol Waar ooit de eerste dag begon
tekst Johan Meijer, melodie Conrad Kocher, zetting David Wilcocks

cantorij Waar ooit de eerste dag begon
       met het opgaan van de zon,
    toont aan zieners in dat land
       zich een hemels sterverband.
       Wijze kijkers zien de zin:
       Juda kreeg een Koningskind!
       



allen

cantorij Hemels heil, het is geschied
       op ons aardse grondgebied.
       Niet een prins in een paleis
       niet op machtsbeluste wijs.
       Maar in eenvoud vind je Hem
       in een grot bij Bethlehem.

allen Wijzen hebben het verstaan:
      zieners vullen lezers aan.
       Vreemden komen weer in beeld
       waar het inzicht wordt gedeeld
    dat dit nieuwe Koningskind
      alle volken samenbindt.
       

vierde lezing Jesaja 49 : 1 – 6

1 Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot
van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde
noemde hij mijn naam. 2 Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij
hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een
puntige pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker.
3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn
luister.’  4 Maar  ik  zei:  ‘Tevergeefs  heb  ik  me  afgemat,  ik  heb  al  mijn
krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’ 5 Toen sprak



de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen
– dat ik aanzien zou genieten bij de HEER en dat mijn God mijn sterkte
zou zijn.

vierde carol Tot leven bereid
tekst Willien van Wieringen, tune Epiphany, zetting Joseph Francis Thrupp

cantorij Voor ik het wist hebt u mij geroepen,
  hoorde uw stem maar wist niet waarvandaan.
      U schonk mij leven, in mij blies u adem:
      U leerde mij om uw wegen te gaan.

allen

 

     

allen  U geeft mij kracht, geeft mij licht, geeft mij ruimte,
   ik ben uw dienaar, tot leven  bereid.
      Hemel en aarde - uw volken verzameld:
      wij zijn met U hier de koning te rijk.



vijfde lezing Lucas 2 : 21 – 36

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij  besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de
schoot van zijn moeder was ontvangen.
22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van
Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om
hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van
de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’
24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft:
een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
25 Er  woonde  toen  in  Jeruzalem  een  zekere  Simeon.  Hij  was  een
rechtvaardig  en  vroom  man,  die  uitzag  naar  de  tijd  dat  God  Israël
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was
hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat
hij  de  messias  van  de  Heer  zou  hebben gezien.  27 Gedreven door  de
Geest kwam hij  naar de tempel,  en toen Jezus’ ouders hun kind daar
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 31 die u bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de
heidenen  en  dat  tot  eer  strekt  van  Israël,  uw  volk.’  33 Zijn  vader  en
moeder  waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.  34 Simeon
zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in
Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een
teken  zijn  dat  betwist  wordt,  35 en  zelf  zult  u  als  door  een  zwaard
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’

vijfde carol Noël nouvelet

tekst Willien van Wieringen, tune Noël Nouvelet, zetting Andrew Parrott

cantorij Noël nouvelet! Geboren is het Kind,
       Wonderlijk en klein, de liefde frank en vrij.
    Slaap nu maar zacht, de wereld wacht op Jou.
       Jezus is jouw Naam: de redding is nabij.



allen

cantorij Gave van Gods Geest, geboren in mijn hart.
  Zachte kracht van God, gedragen door mijn hand.
  Jij, Prins van Licht, profeten aangezegd,
    Liefde is jouw Naam, geschreven in het zand.

allen Noël nouvelet! Wij zingen in zijn Naam.
 Want Hij is gezien: de ster van ons bestaan.
      Glorie aan hem, voor volken een nieuw licht:
      Noël nouvelet! Laat ons in vrede gaan.

zesde lezing Ezechiël 36 : 16 – 29

16 De HEER richtte zich tot mij: 17 ‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in
hun land woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt; ik
zag hoe hun daden even onrein waren als een vrouw die ongesteld is. 18

Dus stortte ik mijn toorn over hen uit, vanwege al het bloed dat ze op het
land hadden uitgestort, en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden
verontreinigd.  19 Ik  verdreef  hen  naar  vreemde  volken  en  ze  raakten
verstrooid in verre landen; ik strafte hen zoals ze verdienden.  20 Bij de
volken waar ze kwamen werd mijn heilige naam ontwijd doordat men
van  hen  zei:  “Dit  is  nu  het  volk  van  de  HEER,  uit  zijn  land  is  het
verbannen.”  21 Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het
volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam.



22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal
ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn
heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23

Ik  zal  mijn grote  naam, die door  jullie  bij  die  volken is  ontwijd,  weer
aanzien  verschaffen.  Die  volken  zullen  beseffen  dat  ik  de  HEER  ben
– spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben;  24 ik leid
jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je
naar je eigen land terugkeren.  25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten
om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal
jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart
uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik
zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven
en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan
je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God
zijn. 

zesde carol Woest en doods de aarde
tekst Andries Govaart, melodie Harold Darke

cantorij Woest en doods de aarde,
  onherbergzaam oord,
      Geest broedt op de chaos,
      krachtig klinkt het woord.
     Heel de schepping, al wat leeft, mag ontstaan.
     Gij, Gij zijt geheiligd om uw naam.

cantorij    Struik in lichterlaaie,
     heilig vuur, een stem:
     Ik ben en blijf bij je,
     God maakt zich bekend.
     Ga, mijn volk, uit slavenland, durf het aan. 
     Gij, Gij zijt geheiligd om uw naam. 



allen

cantorij Koningen en herders
      zien in hem het licht, 

voor wie durven hopen
     mens die vrede sticht.
      Jezus, Redder, leeft met ons, opgestaan. 
      Gij, Gij zijt geheiligd om uw naam.

zevende lezing Marcus 1 : 1 -11

1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode
voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak  de  weg  van  de  Heer  gereed,  maak  recht  zijn  paden!”  4 Dit
gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging  en de mensen
opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van
zonden te verkrijgen. 5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden
toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun
zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met
een  leren  gordel;  hij  leefde  van  sprinkhanen  en  wilde  honing.  7 Hij
verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs
niet  goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn



sandalen los te maken.  8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij  zal
jullie dopen met de heilige Geest.’

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het
water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een
duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

zevende carol Toen steeg ik op uit de Jordaan

tekst Andries Govaart, tune Winchester New, zetting Musicalisches Hand-Buch, Hamburg 1690

cantorij Toen steeg Ik op uit de Jordaan
  en zag de hemel opengaan.
      Een duif, zij daalde neer, dan klinkt:
      Jij bent mijn zeer beminde kind.

allen

cantorij Zo ga Ik rond - een woord dat licht 
    waar duister heerst, verwarring sticht, 
      herstel in luister, spreek het woord 
      waardoor de nieuwe aarde gloort.



allen De nieuwe aarde, stad zo mooi
  met liefde goddelijk getooid.
     Geen tranen meer, geen klacht of pijn,
      de vijand, dood, zal niet meer zijn.

allen Verhaast die tijd, daal neer en kom
    en vestig hier uw heiligdom.
      Wees onze tempel, zon en maan,
     woon onder ons, maak waar uw Naam.

achtste lezing Openbaring 21 : 1 – 8

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de
heilige  stad,  het  nieuwe  Jeruzalem,  uit  de  hemel  neerdalen,  bij  God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht.  3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen:
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron
met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik
zal  zijn  God zijn  en hij  zal  mijn kind zijn.  8 Maar  voor  hen die laf  en
trouweloos  zijn  geweest,  die  zich  hebben  ingelaten  met  gruwelijke
dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de
leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel,
dat is de tweede dood.’



achtste carol Nooit is het wachten tevergeefs
tekst Sytze de Vries, melodie William Holford, zetting Andrew Parrott (naar Georg Friedrich Händel)

cantorij Nooit is het wachten tevergeefs
    voor wie nog dromen droomt.
       En niemand heeft voor niets geleefd, (2x)
       die uitziet naar wat komt.

cantorij       Wat is beloofd, wordt ooit vervuld;
       de raadsels zijn gedaan.
       De aarde ziet vol ongeduld (2x)
       de hemel opengaan.

allen

allen Als nieuw geschapen dageraad
       Zo bloost zij van geluk.
    Zij draagt een heilig wit gewaad (2x)
       Van liefde uit één stuk.

allen Ruimschoots omvangt zij met haar kleed
   Wie nu nog schreien moet.
    Er komt een einde aan ons leed (2x)
       Dat maakt het wachten goed.



negende lezing Johannes 2 : 1 – 11

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van
Jezus was  er,  2 en  ook  Jezus en  zijn  leerlingen waren  op  de  bruiloft
uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen
hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn
tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het
Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van
twee à drie  metrete.  7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met
water.’ Ze vulden ze tot de rand.  8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en
breng  dat  naar  de  ceremoniemeester.’  Dat  deden  ze.  9 En  toen  de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept
hadden wisten  het  wel –  riep  hij  de  bruidegom  10 en  zei  tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo
zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

negende carol Liefde, eenmaal uitgesproken
tekst Sytze de Vries, tune Love Divine, zetting John Stainer

cantorij Liefde, eenmaal uitgesproken
       als uw Woord van het begin.
      Liefde, wil ons overkomen
       als geheim en zegening.

allen



cantorij Liefde luidt de Naam der namen
     waarmee Gij U kennen laat.
       Liefde vraagt om ja en amen,
       ziel en zinnen metterdaad.

allen Liefde waagt zichzelf te geven,
      ademt op van goede trouw.
       Liefde houdt ons in het leven
     daarop hebt Gij ons gebouwd.

allen Liefde laat zich voluit schenken
      als de allerbeste wijn.
    Liefde blijft het feest gedenken
     waarop wij uw gasten zijn.

allen Liefde boven alle liefde,
      die zich als de hemel welft
    over ons: wil ons genezen,
       Bron van liefde, Liefde zelf!

responsie
cantorij Bezingt met nieuw gezang de Here,
     bezingt de Heer, gij ganse aarde.
       Bezingt de Heer, zijn Naam ten zegen.
       In gerechtigheid richt Hij de wereld
       en volgens zijn waarheid de volken.
       De Heer heeft zijn heil doen kennen,
       onthuld zijn gerechtigheid voor de ogen der volken.
       Bezingt met nieuw gezang de Here,  
       want Hij verrichtte wondere daden.
       In gerechtigheid richt Hij de wereld.     
       Zegt áán bij de volken:
       de Heer stijgt ten troon,
       vast staat nu de wereld, onwrikbaar.
       Aan de Vader en de Zoon zij glorie,
       de heilige Geest gelijke ere.
       Bezingt met nieuw gezang de Here,



       bezingt de Heer, gij ganse aarde.
       Bezingt de Heer, zijn Naam ten zegen.
       In gerechtigheid richt Hij de wereld

en volgens zijn waarheid de volken.
      
slotgebed
liturg Liefdevolle God,
    Die uw stralende genadegloed in Jezus Christus openbaarde,
      en uw licht wereldwijd doet stralen,
      geef ons uw liefde en doe ons uw glans verspreiden,
      tot eer van U,
      Vader, Zoon en heilige Geest.

allen Amen

zegen
liturg Moge de EEUWIGE, die de wijzen met sterrenschijnsel leidde
      naar Christus, Licht van Licht,
       ook u leiden op het pad naar het Koningskind,

 en u en jou brengen tot zijn hartverwarmende liefde. 

allen Amen

orgelspel

Bij de uitgang vindt de collecte plaats. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om in de Potkaamp koffie of thee te 
komen drinken en elkaar te ontmoeten. 





Het Festival of Lessons and Carols, Engels naar oorsprong en
karakter,  is  ook  in  Nederland een geliefde  wijze  van vieren
geworden in de tijd rond Kerst.  Een reeks van negen lezingen
en liederen vormen samen de basisstructuur. Ze stammen uit
de Metten, de nachtelijke getijdendiensten van het officie, die
bestonden uit drie reeksen van drie psalmen, drie lezingen  en
drie  responsies.  De  responsies  werden  met  het  oog  op  het
‘gewone  volk’  vervangen  door  eenvoudige  liederen,  de  z.g.
Carols. Er bestaan drie verschillende versies van het Festival of
Lessons and Carols, één voor de periode van de Advent, één
voor de Kerstdagen en één voor de tijd na Kerst, de Epifanie. In
de Epifanie-versie, die wij vandaag vieren, komen de thema’s
van deze  periode zoals  de  drie  Koningen en  de doop in  de
Jordaan  aan  de  orde.  Traditiegetrouw  worden  de  lezingen
verricht door verschillende personen.


