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Groene of Willibrordkerk

Kerstavond, 24 december 2020

Welkom
Hartelijk welkom in de kerstnachtdienst.
Op schilderingen en op gebrandschilderde ramen valt het licht
hoegenaamd altijd op Maria en de pasgeborene. Minder in het licht,
vaak wat terzijde, staat Jozef. We zien hem vaak afgebeeld als een wat
uitgebluste man, al volop kalend. In deze viering halen we Jozef wat
meer naar voren. Ook hij mag zich baden in het licht, want hij speelt
een betekenisvolle rol in het verhaal van een bijzondere geboorte. Jozef
mag het kind een naam geven. Jozef is van meer gewicht dan de
middeleeuwse schilderijen ons laten zien.
Uiteraard spelen ook wij in het verhaal dat vanavond klinkt een rol, wil
de Eeuwige in onze tijd in en onder ons aan het licht komen. Het
geheim van Kerstmis is niet iets van gisteren en eergisteren.

Aan deze dienst werken o.a. mee:
voorganger
ouderling
diaken
zang, vooraf opgenomen
organist
koster
ontvangst

ds. Gert Jan de Bruin
Rein Rus
Joke Plomp
Netty Moolenaar, Jasper de Kogel, Mart
Binnendijk en Pauline Verkerk
Leonard Seeleman
Dirk Jan de Ruiter jr.
Wil de Vries-van der Kaay
Tiny van Leeuwen-Oosterdijk
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INTREDE
Orgelmuziek:

Uit Livre de Noëls: Noël X, Louis-Claude Daquin (16941772)

Welkom door de ouderling en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en drempelgebed
v.
Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
g.
niet laat varen het werk van zijn handen.
v.
Trouwe God, kom naar ons toe,
g.
laat u, als wij Kerstmis vieren, kennen,
v.
niet in wat groot of machtig is in onze wereld,
g.
maar in wat kwetsbaar is, een mensenkind. Amen.
Lied: ‘Uit het duister hier gekomen’
uit: Tussentijds nr. 137 tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Henry John Gauntlett (‘Irby’)

Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
ongestemd verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’,
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.

Gebed voor deze nacht
Lied
492
Refrein: Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God.
1.

2.

3.

In den beginne was het woord,
en in Hem was alle leven,
en dat leven was het licht der mensen.

refrein

Het woord is vlees geworden,
het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.

refrein

Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God.
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Inleidende woorden

Gedicht (Jaap Zijlstra)
Nooit van m'n leven zou ik durven dromen
aan God een naam te geven en een onderkomen.
Van kindsbeen aan is mij geleerd om te geloven
in God de Alomtegenwoordige, de Alvermogende.
En nu komt Hij mijn leven binnen zo gering,
zo aards en kwetsbaar als een boreling.
Verwonderd geef ik Hem de naam Jezus - God redt en Hij is kind aan huis bij mij, Jozef van Nazaret.
Ik, die de jongen niet meer leren kan
dan dit: een leerjongen te zijn, een handwerksman.
Dat ik een kind van God ben, durf ik nauwelijks te geloven,
maar dat Hij nu mijn kind wil zijn,
gaat mijn begrip te boven.
Lied: ‘De herders houden ’s nachts de wacht’
uit: Op de vleugels van een lied, t. Gert Jan de Bruin; m Winchester Old

De herders houden ’s nachts de wacht
en zitten bij het vuur.
Als plots een stem klinkt in de nacht,
raken zij overstuur.
De engel zegt: ‘Wees maar niet bang,
ik breng een goed bericht:
in Betlems straten klinkt gezang,
een Redder zag het licht.
Hij is gewikkeld in een doek,
zijn wieg een voederbak.
Ga naar een stal, als je hem zoekt,
daar kreeg hij onderdak.”
Het woord dat zegt: wie zoekt die vindt,
doet alle herders gaan.
Zij vinden snel het koningskind,
nieuw licht in hun bestaan!
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Wij vieren dat God tot ons komt
en ons zijn liefde schenkt.
Hij heeft zich als een kind vermomd,
een teken dat ons wenkt!
Vertelling
Muzikaal intermezzo:

An der Wiege - Edvard Grieg (1843-1907)

DE SCHRIFT, GESPROKEN EN GEZONGEN
Lezing

Matteüs 1: 18-25

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al
was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze
zwanger te zijn door de heilige Geest.
Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in
opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de
heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want
hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een
zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, ‘wat in onze
taal betekent ‘God met ons’.
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen
gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf
hem de naam Jezus.
Lied: ‘Een engel heeft het zelf gezegd’, t. Jan Wit; m. Willem Vogel
Een engel heeft het zelf gezegd:
Een legerstee was nergens meer,
blijf zorgen voor je bruid.
er was alleen een stal.
En Jozef heeft zich neergelegd
Daar kwam het kindje, onze Heer
bij ’t goddelijk besluit.
die ons verlossen zal.
Ja, Jozef heeft het graag gedaan
En Jozef dacht aan de eerste nood,
en is naar Bethlehem gegaan.
hij ging om melk, hij ging om brood.
Maria reed op de ezel mee
Maria weende blij en moe
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en hoopte op een legerstee.
en Jozef dekte ’t kindje toe.
O Jozef, beste timmerman,
de Heer vergeet je niet.
Je gaat, de engel weet ervan,
als alles is geschied,
ons voor naar het beloofde rijk
om met Maria tegelijk
te staan voor Jezus als Hij zegt:
wel u, gij vaderlijke knecht.
Overweging
Muzikaal intermezzo:

Cradle Song - John Rutter (1945)

GAVEN EN GEBEDEN
Toelichting op de inzameling van gaven door de diaken
Gebeden
besloten met het Onze Vader
allen
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Gedicht: ‘Blijf het verhaal vertellen’ (Freek de Jonge)
We trekken het verhaal als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
laten de oren hangen naar het consumptieve
zijn de strekking moe
Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch nooit goed
Wijs laten wij ons door niemand maken
woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed
We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
wat moet er worden van ons leven als de geest ontbreekt?
Blijf het Verhaal vertellen
de wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint

ZENDING EN ZEGEN
Slotzang: Lied 487
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.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
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Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Zegen
Orgelmuziek: Uit orgelsonate 2: Allegro maestoso en Fuga
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

De Protestantse Gemeente te Oegstgeest wenst u een
inspirerend Kerstfeest toe en voor 2021 vrede en alle goeds.
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