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Teken van hoop

kindertekening Oekraïne
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voorganger:  Marien van den Boom
muziek:  Annemieke Hereijgers, dwarsfluit

Jan Siemons, orgel
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- muziek:  Jan Siemons - Kerstsonate 2022 - deel 1 - Allegro moderato

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 473 - Er is een roos ontloken - staande

Die roos van ons verlangen, / dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen / uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid, / toen Gabriél haar groette
in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen / heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen / als allerdorste tak.
O roos, als bloed zo rood, / God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

t:  Jan Wit, naar Es ist ein Ros entsprungen - m:  Michael Praetorius

- hierna gaan we zitten
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- inleiding op de dienst - intentie

- 1e lezing:  Psalm 25 : 1 - 7

- muziek:  Jan Siemons -  Lied van de hoop - fluitsolo

- 2e lezing:  Lucas 2 : 8 - 20

- zingen:  NLB 527 - Uit uw hemel zonder grenzen

Als een kind zijt Gij gekomen, / als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind / die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen, / als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor, / in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven, / als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn, / ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven, / als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest, / als een nieuw begin van leven.

t:  Huub Oosterhuis - m:  Floris van der Putt
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- overweging

- stilte

- muziek:  vervolg Kerstsonate 2022 - deel 2 - Andante

- gebeden

- zingen:  BB 9 - De wijze woorden en het groot vertoon - staande
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen -
de onvruchtbare zal vruchtbaar,
wie geen vader was zal vader,
mensen zullen and're mensen zijn;
de wereld wordt een stad van vrede.

Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt, maar niet zal doven;
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen zonder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt -
hij zal zijn ogen niet geloven.

t:  Huub Oosterhuis - m:  Jan Siemons

- zegen

- muziek:  vervolg Kerstsonate 2022 - deel 3 Allegro

Over de muziek

De Kerstsonate 2022 baseert zich in alle drie de delen op muziek motieven van
kerstliederen. Deel 1 heeft motieven van Es ist ein Ros entsprungen - over de
ontluikende hoop. In het middendeel zijn de motieven afgeleid van Stille nacht
- de vervulling van de hoop - en in het derde deel zijn het motieven van Lobt
Gott, ihr Christen alle gleich - de lofzang op de hoop, die bewaarheid is. De
fluitsolo is geschreven als een Lied van de hoop. En tenslotte het laatste lied uit
onze Blauwe Bundel  De wijze woorden en het groot vertoon bezingt als het
ware de ondergang van de grootsprekers - al wat hoog staat aangeschreven zal
Gods woord niet overleven. De melodie staat in 3/8 maat, maar midden in de
coupletten staat er feitelijk een soort van boodschap, reden waarom die regels
in 2/4 maat staan, waarna besloten wordt met weer de 3/8 maat. Wie denken
durft dat deze droom het houdt, hij zal zijn ogen niet geloven
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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Mededelingen:

- bron van de kindertekening: Ukrainian Child Art

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

- vr 6 jan - 20.00 u - Echt Gebeurd verhalen in de Woudkapel i.s.m.
Weeshuis van de kunst

- 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


