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- vooraf zingen we enkele Kerstliederen

- zingen:  NLB 484 - Go tell it on the mountain

The shepherds feared and trembled / when lol above the earth,
rang out the angel chorus / that hailed our Saviour’s birth!  - refrein

Down in a lonely manger / the humble Christ was born,
and God sent our salvation / that blessed Christmas morn. - refrein

t + m: Negro spiritual

- zingen:  496 - Een ster ging op uit Israël
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De herders hebben het gezien / in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien / zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos, / verstoten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos, / woestijn werd tot een wei.

Gij morgenstern en mensenzoon, / breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond / door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied, / u allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied / tot in de gloria.

t:  Jan Duin - m:  Engeland - Forest Green

- zingen:  NLB 486 - Midden in de winternacht
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Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister
die ons weldra op zal gaan, / herders blaast uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

t:  Harry Prenen - m:  kerstlied Catalonië

- zingen NLB 510 - O Kerstnacht, schoner dan de dagen

Hij poogt d’onnoozle te vernielen / door ’t moorden van onnozele zielen
en wekt een stad- en landgeschrei / in Bethlehem en op de akker
en maakt de geest van Rachel wakker, die waren gaat door beemd en wei.

t:  Joost van den Vondel - m:  naar Antwerpen 1644

- hierna vangt de Kerstavonddienst aan met

- zingen:  NLB 477 - Komt allen tezamen
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Het licht van de Vader, / licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt. laten wij aanbidden, / komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel, / zingt nu eng’lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt. laten wij aanbidden, / komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

t:  J.W.Schulte Nordholt en G. Landman - m:  Adeste Fidelis 18e eeuw

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht en daarbij zingen wij

- NLB 598 - Als alles duister is - 3x
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- begroeting

- zingen NLB 513 - God heeft het eerste woord
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God heeft het eerste woord. / Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name, / zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. / Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden / in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin / en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde / oorsprong en doel en zin.

t:  Jan Wit - m:  Gerard Kremer

- gedicht

- muziek:  J.S.Bach (1685-1750) - uit 1e cellosuite - Sarabande

- zingen:  NLB 767 - De toekomst van de Heer is daar

De trouw zal bloeien als een roos / en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos / neerdalen in de tijd.

Voorwaar, het heil is nu nabij, / uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij: / God roept de vrede uit!

Want groot zijt Gij en daden groot / zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemd ternauwernood, / het sterft om op te staan.

t:  Willem Barnard - m:  Dublin 1706

- lezen:  Lucas 1 : 26 - 33

- zingen:  NLB 476 - Nu zijt wellekome - zie volgende pagina
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Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij
daarmee ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. / Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ / Kyrieleis.

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
t’eren van dat kinde dat alle ding behoudt. / Kyrieleis
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- overdenking

- stilte

- muziek:  Edward Elgar (1857-1934) - uit Vespers Voluntarie opus 14

- gebed

- muziek:  J.S.Bach - uit 1e cellosuite - Menuetten

- zingen:  NLB 487 - Eer zij God in onze dagen - staande
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Eer zij God, die onze vader / en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde / naar ons toe gekomen is. - refrein

t:  Willem Barnartd - m:  Frans volkslied

- zegen

- zingen:  Ere zij God

Ere zij God, ere zij God, / in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, / in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge, / Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, /in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God, / in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, / in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel
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Mededelingen:

- 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

- 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


