Nacht van droom en verlangen
Kerstmis 2018

ORDE VAN DIENST
- VOORAF GEZONGEN KERSTLIEDEREN
1. WIJ KOMEN TEZAMEN
Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Betlehem:
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren.
Venite adoremus, Venite adoremus,
Venite adoremus, Dominum.

Och Kindje, och Kindje dat heden
in ’t nederige stalletje kwaamt,
ach laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan;
de kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Betlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Venite…
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven. Venite…

2. ’T IS GEBOREN HET GOD’LIJK KIND
Refrein
‘t Is geboren het God’lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien.
‘t Is geboren het God’lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint.
‘k Zie een engel die daar gezwind
Dalend over de groene weiden
‘k Zie een engel die daar gezwind
Bij hun schaapkes de herders vindt - Refrein

4. EER ZIJ GOD
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo. (2x)
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is. Gloria…
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis. Gloria…

Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Laat uw schaapkes in die valleien
Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Daar gij eerst de Verlosser vindt - Refrein
In een stal ligt dat God’lijk Kind
Op wat stro moet ‘t zijn leden spreien
In een stal ligt dat God’lijk Kind,
Waar zijn moeder ‘t in doekjes windt – Refrein
3. DE HERDETJES LAGEN BIJ NACHTE
De herdertjes lagen bij nachte,
Zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar;
De herders naar Betlehem gingen:
’t Liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Betlehem kwamen,
Daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij vernamen,
Een straal uit het kribje beneén;
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer;
Zij stonden tot schreiens bewogen,
En knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde,
Van ootmoed en lieflijke vreugd';
De goede Sint Jozef, hij streelde
Het Kindje, der mensen geneugt';
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d'engelenschaar:
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar.

5. MIDDEN IN DE WINTERNACHT
Midden in de winternacht
ging de hemel open,
die ons ’t heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen. - Elke vogel…
Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen. - Elke vogel…
Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister
die ons weldra op zal gaan.
Herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, bim-bam,
laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

6. MARIA DIE ZOUDE
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
kerstavond voor de noene.
Sint Jozef zoud' al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden.

Maria die zeide: “Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verdergaan,
aan een huizeke zullen wij rusten.”

Het hageld' en sneeuwde en 't was er zo koud,
de rijm lag op de daken.
Sint-Jozef tot Maria sprak:
“Maria, wat zullen wij maken?”

Zij kwamen een weinig verder gegaan
tot aan een boereschure.
't Is daar waar Heer Jesu geboren werd,
daar sloten noch vensters noch deuren.

- ‘NACHT VAN DROOM EN VERLANGEN’ (t. J. Delver, m. T. Löwenthal)

- WELKOM door JUUT MEIJER
- ‘BELOFTE VAN TOEKOMST”

(m. A. van Baest, t. F. Ploum)

Lezing: Jesaja 21,11

Lezing: Jesaja 9, 1
Lezingen tijdens Mensen van toekomst:
- Jesaja 35, 3+10
- Nelson Mandela

- M. L. King
- Malala Yousafzai
- Lukas 1, 26-31

Lezing: Lukas 1, 46-55

Lezing: Brief aan de Romeinen 8

Lezing: Evangelie van Lukas 2, 1-14

Lezing: Evangelie van Lukas 2, 15-21

- OVERWEGING door GERMAIN CREYGHTON

- ‘SOMS BREEKT UW LICHT’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)

- MEDEDELINGEN EN COLLECTE
- TAFELGEBED ROND ‘GEZEGEND ZIJT GIJ, LEVENDE GOD’
(t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

- BROOD EN WIJN
Waaronder gezongen:
‘HET WAS EEN NACHT DOOR MERG EN BEEN’ (bew. Thom Jansen)

- VOORBEDEN EN GEZONGEN ZEGEN

- ‘NU ZIJT WELLEKOME’

(t. Num. 6,24-27, m. G. Bremer)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Een lege stoel.
Vooraan in de kerk hebben wij 1 stoel vrij gehouden. Daarmee geven we gehoor aan de oproep van INLIA
(Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) en de Raad van Kerken 1 stoel leeg te houden als
teken dat op die stoel een kind had kunnen zitten dat nu niet voor het Kinderpardon in aanmerking komt.

HELPT U MEE DE DOMINICUS IN BALANS TE HOUDEN?
Graag vragen wij u ons te (blijven) steunen. Door uw bijdragen aan de
collecten (al dan niet via fiscaal vriendelijke collectebonnen) of door
het aangaan of verhogen van een vaste bijdrage. Voor dit laatste kunt
u gebruik maken van formulieren die op onze website te vinden zijn:
www.dominicusamsterdam.nl. Onder ‘Vriend van’ vindt u formulieren
voor een eenmalige of vaste bijdrage of voor het aangaan van een
fiscaal gunstige overeenkomst voor een periodieke gift.
Bij de omslag: De Hebreeuwse letters van de godsnaam JHWH komen vanachter de rotsen te voorschijn om 'onder
de mensen' te zijn. Ontwerp Riet Deerenberg
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AGENDA
- Morgen, eerste kerstdag is er Open Huis van 14.00-24.00u.
- De eerstvolgende dienst is op zondag 30 december om 11.00u.
COLOFON
- Het koor van de Dominicus staat onder leiding van Arjan van Baest
- Piano/orgel: Thom Jansen
- Lezingen: Esther van Steenis
- Collecte

- NL34 TRIO 0197 6339 19 tnv Diaconaat
Dominicusgemeente, ovv ‘Taallessen’
- NL50 INGB 0000 1209 52 tnv Kerk en Buurt Westerpark
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