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Muziek  
 We verstillen en wachten op wat komt…. 
 Processional - het koor komt zingend binnen 
 Allen zingen: lied 476: 1, 3 en 4  Nu zijt wellekome 
 Groet en bemoediging: 
 V. God groet u en jou met vrede en licht A. ZIJN VREDE OOK MET U 
V. Als wij het ‘ere zij God’ zingen 
    vinden we vrede 
    worden we mensen van Zijn welbehagen. 
V. o God, ontsteek in ons uw licht 
A. RAAK ONS AAN MET UW VREDE. AMEN.       Allen zingen: lied 600  Licht, ontloken aan het donker,                                    (terwijl er kaarsen worden ontstoken) 
                  1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 4 mannen, 5 allen  Gebed  
 Het koor zingt: O Jesulein suss – J S Bach 
 Multimediavoorstelling: ‘Geboorte bij nacht’ van Geertgen tot 
St Jans, op muziek van Suf Jan Stevens : ‘Holy, holy, holy’. 
 Zingen: lied 487  Eer zij God in onze dagen 
 Schriftlezing N.T.: Johannes 1: 1-13 
 Allen zingen met het koor: lied 479: 1, 2 en 4  
Een lied weerklinkt in deze nacht 
 Overdenking  
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Moment van stilte  
 Het koor zingt: Terbye Poyem, Rachmaninoff 
 Gedicht: 
U weet ik zo dichtbij.      Uw licht doorstraalt mijn leven. 
Van U uit kan ik zijn 
teken van dienend geven. 
 U ziet ze met mij mee: 
de nood,de pijn, de angst, 
de vragende ogen, de hongerende handen, 
de kinderen met dorst, de oorlog, wreedheid, wonden. 
 
Mijn hart krimpt in elkaar 
en ik weet U juist daar waar echt wordt meegeleden. 
 
Wie schiet een kind van zeven nou zomaar door zijn hoofd? 
Haat wordt zo diep gezaaid; 
geen mens wordt nog vertrouwd. 
 Verzet breekt los in alles wat ik ben, 
en daar is het dat ik U in mij herken: 
U wilt van geen onrecht weten. 
 Hoe open ik mijn deur 
en laat uw kinderen binnen? 
Hoe open ik mijn hart 
om uw daden te beginnen?  
Uw Geest weet ik in mij. 
Mijn handen zijn uw handen. 
Uw licht zal in mij branden.  
U weet ik zo dichtbij. 
Uw licht doorstraalt mijn leven. 
Van U uit kan ik zijn teken van dienend geven.     (uit: Bidden om te leven. Gooi en Sticht) 
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Allen zingen: lied 489: 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 
 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader  
door koor (Otche Nash) 
 Inzameling van de gaven  
voor de kinderen en ouderen in Moldavië. 
 Zingen: Zingt volop Gods lof 
melodie: O, praise ye the Lord (uit: Het liefste lied van overzee, Sytze de Vries)  
1. Zingt volop Gods lof   2. Zingt volop Gods lof! 
    de hemelen rond.            Gij aarde in koor 
    Verblijdt u in Hem       stem in met het lied 
    een lied in de mond,            dat daar wordt gehoord. 
    gij engelen, machten          Bezing zijn genade 
    voor zijn aangezicht       zijn schepping, looft Hem 
    en zingt u te buiten        die u leerde zingen. 
    in ’t hemelse licht.       Geef liefde uw stem! 
 

   4. Zingt volop Gods lof 
        want waardig is Hij 
          mijn blijvende dank, 
          door Hem toch zijn wij 
         tot leven geroepen, 
         voor liefde bestemd. 
         Besteed dan uw adem 
         aan zingen voor Hem!  

 Zegen, met gezongen amen 
 Recessional – het koor verlaat zingend de kerk, met lied 814                             
Wees gezegend, waar je ook heen gaat wees gezegend !  
  
 


