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Welkom 
 

Hartelijk welkom in de kerstnachtviering van 2022. 

Het thema van deze viering is verlangen naar…  
 

Het feest van de geboorte van Jezus Christus is voor ons meer dan een 

vrome herinnering aan de geboorte van een groot mens in een ver 

verleden. Dit feest wil ons niet alleen iets duidelijk maken over de mens 

en ons mens-zijn. Over ons verlangen, naar vrede, naar gerechtigheid, 

naar licht, naar liefde, naar verbondenheid, naar…  

Dit feest gaat ook over Gods verlangen: zijn verlangen waarlijk mens te 

zijn. Ons mens-zijn is de heilige grond waarop God ons ontmoet en ons 

wil herscheppen. 
 

Op de voorpagina van dit liturgieboekje staat een afbeelding van de 

‘Madonna van het woud’ van de Cypriotische kunstenaar Charalambos 

Epaminonda. Opgeleid als theoloog en icoonschilder biedt Epaminonda 

ons een nieuwe ‘groene’ variatie op de traditionele icoon van de Maagd 

Hodigitria (‘zij die de weg wijst’). Zijn Maria, die wijst naar het 

Christuskind dat op haar schoot zit, is niet zoals op de standaard 

Byzantijnse iconen sereen en statisch. De God-die-mens-werd doemt 

op uit een kubistische achtergrond die vol leven is, waar vogels 

neerstrijken op wiegende takken en vissen zwemmen in golvend water. 

Als vormen die nu weer duidelijk tevoorschijn komen en dan weer uit 

het zicht verdwijnen lijken Maria en het Christuskind volledig deel uit te 

maken van de schepping.    

Rood en blauw zijn de belangrijkste kleuren van de sacrale kunst. Ze 

staan voor de aarde en de hemel. In hun zuivere vorm komen ze niet 

voor op Madonna van het woud. Epaminonda mengt ze door elkaar en 

vermengt ze met andere tinten om zo een sprankelend palet te 

scheppen van kastanjebruin en magenta, amber en aquamarijn, 

lavendel en lapis lazuli, cerise en cyaan, doorschoten met luchtige witte 

en gouden penseelstreken. Hemel en aarde komen samen in een 

kakofonie van kleur.  

Madonna van het woud viert niet alleen de geboorte van Christus, maar 

ook zijn toekomstige komst in heerlijkheid, als de hemel en de natuur, 

in de woorden van het kerstlied, alle reden hebben tot zingen.  

Joy to the world, the Lord is come! 

Let earth receive her King; 

let every heart prepare him room, 

and heaven and nature sing. (bron: Artway)



Kerstjubel voorafgaand aan de viering  

 
This is the truth sent from above (anoniem) door Cappella 

 

Samenzang ‘Al wie dolend in het donker’ 

1  Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht. 

Wijsheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

  

2  Onze lasten zal Hij dragen, 

onze onmacht totterdood, 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons Zichzelf als levensbrood. 

Nieuwe vrede zal er dagen, 

liefde straalt als morgenrood. 

3  Tot de groten zal Hij spreken 

even weerloos als een lam, 

het geknakte riet niet breken, 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

 

Three Carols (I) Tyrley Tyrlow van Warlock door Cappella 

 

 

Samenzang: Lied 496 ‘Een ster ging op uit Israël’  

 

 

Three Carols (II) – Balulalow van Warlock door Cappella 

 

 

Samenzang: Lied 483 ‘Stille nacht, heilige nacht’ 
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Intrede  
 

Welkom door de ouderling 

 

Muziek tot verstillling: Taaveti laul 104 van Cyrillus Kreek door 

Cappella 
 

Psalm 104 (1923) Psalm 104, 1 en 24    

Kiida mu hing, Issandat! 

Kiidehud oled sandat ! 

Issand Jumal, Sa oled suur 

Kiidetud oled Sina! 

Kui suured Sinu teod, Issand ! 

Sa oled kõik targasti teinud. 

Au olgu Sulle, Issand, 

kes Sa kõik oled teinud ! 

Au olgu Isale, Pojale, Pühale 

Vaimule, 

Au nüüd ja igavest. Amen. 

Prijs de Heer, o mijn ziel.  

Heer mijn God,  

U bent machtig groot, 

Hoe veelzijdig is alles  

wat U doet, o Heer,  

alles hebt U met wijsheid gemaakt: 

 

Eer aan de Vader 

en de Zoon en de Heilige Geest 

nu en voor altijd. Amen. 

 

Ondertussen worden de Tafelkaarsen en de kerstkaarsen aan de 

Paaskaars ontstoken. 

 

-wij gaan staan- 

 

Bemoediging en drempelgebed 

Voorganger Ons begin is in de naam van de levende God 

allen  DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN 

Voorganger  die het licht roept in de nacht 

allen  EN IN EEN KIND ONS NABIJ KOMT. 

 

Voorganger:  Donker is de wereld 

allen  EN DUISTER VAAK ONS HART. 

Voorganger  Naar vrede verlangen wij: 

allen  ZEGEN ONS MET HET STRALENDE LICHT VAN UW 

AANGEZICHT. Amen 

 

Intochtslied 477 vers 1, 2 en 5 ‘Komt allen tezamen’  

 

-wij gaan zitten- 
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Gebed om ontferming afgewisseld met gezongen Kyrie:  

Lied 505 vers 1, 2 en 3 

 

Glorialied 487 vers 1 en 2 ‘Eer zij God in onze dagen’ 

 

Gebed van de kerstnacht 

 

 

De heilige Schrift 
 

Eerste lezing Jesaja 9: 1-6 

 

Lied 491 

 

Lezing van het Kerstevangelie volgens Lucas  
 

Lucas 2: 1-7 

 

Lied 503 vers 1 en 2 ‘Wij staan aan een kribbe’ 

 

Lucas 2: 8-20 

 

Cappella zingt The Angels and the Shepherds 

 

Uitleg en verkondiging ‘Gij zijt in ons verloren 

     wij durven U niet aan’ 

 

Cappella zingt  A tender shoot van Goldschmidt 

 

Lied 494 
 

 

Gaven en gebeden 

Toelichting op de collecten door de diaken 
 

Dankgebed 
 

Voorbeden na iedere intentie zingen we Lied 458 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 

de angsten van ons hart. 
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Stil gebed 

 

Onze Vader in de hemel, (NBV 21) 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat 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 vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Cappella zingt Three Carols (III) – The Sycamore Tree van Warlock 

 

 

Zending en zegen 

-wij gaan staan- 

 

Slotlied  486 vers 1, 2 en 4 ‘Midden in de winternacht’  

  

 

Zegenbede  Lied 414 

 

Muziek 

Improvisatie 
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Na afloop van deze viering bent u van harte uitgenodigd om elkaar te 

ontmoeten in Willibrords Erf onder het genot van een drankje 

 
 
 
 
 
 

Bij deze dienst zijn onder meer betrokken:   

voorganger   Ds. Rian Veldman   

ouderling    Rein Rus 

diaken    Maureen van den Brink 

organist     Leonard Seeleman 

Cappella pro Cantibus o.l.v. Rens Tienstra 

lector     Pieternel Kamphuis 

beamer en camera  Dirk-Jan de Ruiter en Ronald Vermerris 

commissie van ontvangst Jasper de Kogel en Groen Benschop 
 

 

 

 

 

 

 

 

meer informatie over onze geloofsgemeenschap vindt u op: 

www.pgoegstgeest.nl 

 

 

http://www.pgoegstgeest.nl/

