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Mededelingen:

- za 24 dec - 19.45 u - samen Kerstliederen zingen
20.00 u - Kerstavonddienst met Harry Schram - muziek

Harry Schram, piano en Gerard Zwart, orgel

- zo 25 dec - 10.30 u - Kerstdienst met Marien van den Boom - muziek
Annemieke Hereijgers, fluit en Jan Siemons, orgel

- za 31 dec en zo 1 jan is er geen dienst in de Woudkapel

- zo 8 jan - 10.30 u - Bezinnen op zondag met Jurriën Hamer over
Hebben wij een vrije wil? - muziek Annemarie
Konijnenburg, altviool en Jan Siemons, orgel

- di 10 jan - 10.30 u - zanggroep met José Scholte

- do 12 jan - 20.00 u - Kracht van de stilte - meditatie

- vr 13 jan - 15.30 u - bijeenkomst voor leden en vrienden - muziek
Kateryna Kurylko, piano

- zo 15 jan - 10.30 u - dienst met Marc Rietveld en Gerard Zwart, orgel
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De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

De Woudkapel

zondag 18 december 2022

IV Advent
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voorganger:  Joost Röselaers
organist:  Gerard Zwart
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- muziek: Adolph Hesse (1809-1863) - Vorspiel zum Choral
   Valet will ich dir geben

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen - staande

Licht, van mijn stad de stedehouder, / aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, / draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen / of ergens al de wereld daagt,
waar mensen waardig leven mogen / en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien / wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien / en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen / zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren, / licht, laatste woord van Hem die leeft.

t:  Huub Oosterhuis - m:  Antoine Oomen
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De duisternis gaat wijken / van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken / met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten / in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten - / begroeten ’t morgenrood.

De zonne voor wier stralen / het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, / is Christus, ’t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten, / het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, / die eeuwig heersen zal.

t:  Johannes Riemens sr - m:  Melchior Vulpoius

- uitzending en zegen

- muziek:  Andreas Nicolaus Vetter (1666-1734) - Fughetta zum Choral
Nun komm der Heiden Heiland
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u wordt van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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- we gaan zitten

- openingsgebed

- muziek:  vrije improvisatie

- inleiding op de dienst

- lezen:  Johannes 1 : 1 - 18

- zingen:  NLB 326 : 1, 2, 3 en 4 - Van ver, van  oudsher aangereikt

Dit woord komt tot ons op de wind, / het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak. / Dit woord dat God van oudsher sprak.

Dit woord blijft leven in een lied. / Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt, / als lente die ons bloeien doet.

Dit lied dat onze nacht verstoort / wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht, / een nieuwe dag, een vergezicht.

t:  Sytze de Vries - m:  Hannover 1646

- overdenking

- stilte

- muziek:  vrije improvisatie

- voorbeden - stil gebed - Onze Vader

- zingen:  NLB 444 - Nu daagt het in het oosten - staande


