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                                                                                                         Zaterdag 25 december 2021  

                                                                                                                                KERST 

 

                               SPRAKELOOS  
                         - een weifelend blad papier - 

 

                  

 

 

Voorganger:   ds. Matthijs Glastra 

Organist:  Herman Schimmel 

Voorzangers:   Juliette Renaud en Adriaan Huson. 

Lector:   Wilmy Viëtor 

 

 

 

 

 

   U kunt deze viering ook volgen via 

                         www.kerkdienstgemist.nl  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Muziek 

De klok luidt 

 

Welkom  

 

Het lied van de kaarsen (melodie Lied 444)  

Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er 
een ster, een goed bericht. 
 
Nu gaat de hemel open, 
het licht schijnt overal. 
En wie het ziet, mag hopen 
dat vrede komen zal. 

 
Begroeting 
 
  God, wij danken u voor Jezus 
  Kind in ons midden 
  Koning van vrede 
  DAT ER VREDE MAG ZIJN OP DEZE AARDE 
  VOOR ALLE MENSEN 
 

Dat er vrede mag zijn die mensen verbindt 
thuis, hier , mensen dichtbij en ver weg 
Vrede van God de Vader die ons aankijkt 
door de ogen van een kind. 
DE VREDE VAN GOD ZIJ MET ONS ALLEN 
AMEN 

 
 
 
Zingen: Stille Nacht (melodie 483) 

Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: stille nacht. 
Wat onzegbaar is, wat  je niet ziet,  
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 
Volg de stem van je hart, 
Zing door het nachtelijk zwart. 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 
op het licht, op de kracht 
die verdrijft de duisternis, 
en die groeien doet al wat er is, 
die verzoent en verzacht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 
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Stille macht, lieve kracht, 

bron van hoop in de nacht 

wij vertrouwen ons toe aan jouw licht 

willen leven op liefde gericht. 

Raak met zachtheid ons aan, 

leer ons jouw liefde verstaan. 

 

Zingen: “Hodie Christus Natus Est” 

 

 

 

“Saving Simon”           https://www.youtube.com/watch?v=S5WaFx8rx54 

 “Treed nader” , Rik Torfs 

O lieve God 

Ook als gij maar een verre gedachte zijt 

Een dwalend anker 

Een weifelend blad papier dat inkt ontvangt 

Ook als gij niet bestaat 

Als gij niet wilt bestaan 

 

Treed nader 

Nader 

En vernieuw het ogenblik. 

“Hoop” , Toon Hermans 

Geef elkander hoop, 
dan gaat alles goed 
geef elkander hoop 
als je elkaar ontmoet 
 
niet met dure woorden 
een rede of een preek, 
nee, zomaar bij de slager 
of in de apotheek 
 
 
op een café-terrasje 
of in de bioscoop 
al is het nog zo vluchtig, 
maar geef elkander hoop. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5WaFx8rx54
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“Liefde” , Claudia de Breij 

In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te sterven 
dankzij een paar Germanen met een oeroud ritueel 
dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet wou bederven 
en de zonnewende niet verbood, maar meenam in 't geheel 
 
In mijn kamer zingt een zanger over een White Christmas 
In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans refrein 
want Israel Beilin kwam uit Siberië en wist dus 
hoe koud de winters van een joodse jongen kunnen zijn 
 
Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter leven 
en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord 
wat ieder mens bij de gourmet met tantes, vaders, neven 
naast ‘All I want for christmas’ toch het liefste hoort 
 
In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje 
Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende gezicht 
omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit. Al vind je dit alles onzin- 
Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht. 

 

Zingen “Al wie dolend in het donker”   (melodie Lied 498) 

Al wie dolend in het donker 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht.  

   
In de stad van koning David, 
in een nederige stal,  
ligt een kindje in de kribbe,  
't is de Koning van 't heelal.  
Jezus Christus, God en Heer,  
daalt  op aard als Redder neer. 
 

 
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. 

 

Lucas 2   https://www.bible.com/nl/videos/28798-lucas-2-1-21?collection=21 

 

 

 

https://www.bible.com/nl/videos/28798-lucas-2-1-21?collection=21
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Zingen: “Stille nacht” , Lied 483 

 

483:2 Hulploos kind, heilig kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

483:3 Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede en heil, wordt gebracht 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 
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Overweging 

 

Muziek  

 

Lied 499:  1 allen , 2 en 3 voorzangers , 4 en 5 allen 

 

499:2 Een kind ligt in de kribbe, 

Gods Zoon gaat onze gang, 

het leven kan beginnen, 

geluk ligt voor de hand. 

499:3 Het woord is vlees geworden, 

God drukt ons aan het hart, 

Hij heeft zijn Zoon gezonden, 

van ons een bloedverwant. 

499:4 Hij zit bij ons aan tafel, 

Hij deelt met ons zijn brood, 

zijn God is onze Vader, 

Hij is een huisgenoot. 
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499:5 O broeder in ons midden, 

Gods strijd om ons bestaan, 

wij willen U aanbidden, 

wij leven in uw naam. 

 

 

                

Holocaust Namenmonument – Etty Hillesum   

Gebeden – Moment van stilte – Onze Vader 

  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd. 
  Uw koninkrijk kome, 
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood. 
  En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking, 
  maar verlos ons van de boze. 
  Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht 
  en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid, Amen 
 

“Give a little love”   https://www.youtube.com/watch?v=LUmPzwLNiMk 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUmPzwLNiMk
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Muziek 

 

 

 

 

Wij zijn in deze tijd op verschillende manieren betrokken bij de vieringen.   
In het kerkgebouw, thuis, met  beeld of  via de kerkomroep.  
We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  
 
Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen.  
Al uw reacties kunt u doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl 
of telefonisch: 06-2129 4143  (ds. Matthijs Glastra) 
. 
 

 

mailto:reactieviering@pknhuissen.nl

