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Voor de dienst zingen we

Komt allen tezamen

Koor:
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Allen:
De hemelse eng'len riepen eens de herders
Weg van de kudde naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Allen:
O, Kind, ons geboren, sluim'rend in de kribbe
Neem onze liefd' in genade aan
U die ons liefhebt, U behoort ons harte
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning!

Midden in de winternacht

Allen:
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Allen:



Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Koor:
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Allen:
Zie daar 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 trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

Zingen: ‘God rest ye merry gentlemen’

Koor:
God rest ye merry gentlemen
Let nothing you dismay
Remember Christ our Savior
Was born on Christmas Day
To save us all from all bad things
When we were gone astray
Oh tidings of comfort and joy
Comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

Allen:
In Bethlehem, in Israel
This blessed Babe was born
And laid within a manger
Upon this blessed morn
The which His Mother Mary
Did nothing take in scorn



Oh tidings of comfort and joy
Comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

Allen:
Fear not then, said the Angel
Let nothing you affright
This day is born a Savior
Of a pure Virgin bright
To free all those who trust in Him
From Satan's pow'r and might
Oh tidings of comfort and joy
Comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

Welkom

De kaarsen worden aangestoken

Zingen: ‘Waar eens David werd geboren…’

Koor:
Waar eens David werd geboren
wordt een kind in ‘t stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar – en dit geheim is groot,
hij troont op Maria’s schoot!

Allen:
In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond’ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.

Allen:
Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt



met zijn staf van lieflijkheid.

Allen:
Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

Gebed om een zegen voor deze dienst

Muziek

Eerste lezing: Lucas 2 ‘De geboorte van Jezus’

21In die tijd kondigde  keizer  Augustus een decreet af dat alle inwoners
van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling
vond plaats tijdens het bewind van  Quirinius  over Syrië. 3Iedereen ging
op  weg  om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. 4Jozef  ging van de stad  Nazaret  in Galilea naar Judea,
naar de stad van  David  die  Betlehem  heet, aangezien hij van  David 
afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met  Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar
 eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
 voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van
de stad.

8Niet ver daarvandaan brachten  herders  de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een  engel  van de
 Heer  bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de
 Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De  engel  zei tegen hen: ‘Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van  David  jullie
redder geboren. Hij is de  messias, de  Heer. 12Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren  kind  vinden dat in een doek
gewikkeld in een  voederbak  ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de
 engel  een groot  hemels  leger  dat God prees met de woorden:

14‘Eer aan God in de hoogste hemel
en  vrede  op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

15Toen de  engelen  waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
 herders  tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen
te zien wat er gebeurd is en wat de  Heer  ons bekend heeft gemaakt.’



16Ze gingen meteen op  weg, en troffen  Maria  aan en  Jozef  en het  kind 
dat in de  voederbak  lag. 17Toen ze het  kind  zagen, vertelden ze wat hun
over dat  kind  was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd
over wat de  herders  tegen hen zeiden, 19maar  Maria  bewaarde al deze
woorden in haar  hart  en bleef erover nadenken. 20De  herders  gingen
terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: Stille nacht, Heilige nacht

Allen:
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Allen:
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Tweede lezing: ‘Kerstlied van de supporters’ (Willem Wilmink)

We waren van 't voetbal teruggekeerd,
we hadden een treinstel verruïneerd
en we liepen nog wat door de angstige stad
en toen riep er eentje: Hé! Zie je dat!
Daar is verdomme
een ster gekomme!

Toen riep er een ander: 'Heremejee,
dat is een nieuw geintje van de ME:
nu jagen ze ons weer op de vlucht
met helikopters, hoog in de lucht,
en er zijn honden
aan vastgebonden.'



Maar je hoorde geen motor, het bleef zo stil,
en min of meer tegen onze wil
liepen we mee met die zwervende ster
en Japie zei nog: ik zie al van ver
waar die ster heen gaat:
'Tweede Jan Steenstraat.'

Een dronken kerel zong er een lied:
'Drie hoog achter is het geschied.'
En hij had gelijk in zijn dronkenschap,
dus wij liepen over een donkere trap
zachter en zachter
naar driehoog achter.
---------------------------------------
uit: 'We zien wel wat het wordt', 1985.

Gedachten

Koor: Lied 925 (3x)

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is,
En mij toevertrouw,
En het licht niet haat.

Ruimte voor gebed en stilte

Muziek

Gaven

Slotlied: Eer zij God in deze dagen

Allen:
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze tijd
Mensen van het welbehagen
Roep op aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo



Zegenbede

Zingen: Gloria in Excelsis Deo

Allen:
Eer zij God die onze Vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
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Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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