EKKLESIA DEN HAAG

Zangviering 'KIND ONS GEBOREN'
Mededelingen
Welkom en inleiding
Zingen:

Voorbereid door: Fokke de Vries en Einar Sies
Piano: Fokke de Vries

Adem ons open (t: Sieds Prins, m: Tom Löwenthal)

solo:

allen (2x):

DEEL I

DE MENS OP AARDE

Stem:

De aarde was woest en ledig,
maar Gods Geest
zweefde over de wateren,
scheidde licht en duister,
schiep planten en dieren
en de mens,
mannelijk en vrouwelijk
schiep hij hen,
om de aarde te beheren.
Maar de mens handelde niet naar de bedoeling van God.
Hij at van de vruchten van goed en kwaad,
knechtte, mishandelde en doodde
medemensen en dieren
en buitte de aarde uit.
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Zingen:

Om wat misdaan wordt (t: Huub Oosterhuis m: Antoine Oomen) (couplet 1-4)

allen:

solo:

Wij vluchten weg, wij horen niet.
Wij spelevaren in doodsgebied:
de tijd zo kort, de druiven zoet,
dus pluk de dag, na ons de vloed.

allen:

solo:

Stem:

Wij zullen worden afgedaan
en niets begrijpend ten ondergaan,
met man en macht, met vuur en zwaard.
Wij zijn geen nieuwe aarde waard.
Er kwamen rampen, overstromingen, oorlogen, ziekten.
En soms overleefde nauwelijks iemand.
Mensen kwamen tot het inzicht dat dat hun eigen schuld was.
Maar ook kwam het besef op,
dat hun God niet enkel een God was van straf en van dood,
maar ook een God van een nieuw begin, een God ik-zal-er-zijn.
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Zingen:

Om wat misdaan is (couplet 5)

allen:

DEEL II

HET VISIOEN

Stem:

Dat besef werd een visioen,
een visioen dat de profeet Jesaja als volgt verwoordde:

Jesaja 9: Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in
het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap
als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de
drijver, u hebt ze verbrijzeld. (…) Iedere laars die dreunend stampte en
elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van
het vuur.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust
op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Jesaja 11: Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels
komt tot bloei.
De geest van de Ene zal op hem rusten: een geest van wijsheid en
inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis
en eerbied voor de Ene.
Hij ademt eerbied voor de Ene; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke
schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land
geeft hij een eerlijk vonnis.
Over dát visioen werd gepraat en gezongen.
Ekklesia Den Haag – 22 december 2019 – 4e advent

-3-

Zingen:

In de harten van de mensen

Stem:

Het visioen inspireerde, mensen keken ernaar uit,
jaar na jaar, eeuw naar eeuw.
Sommigen begonnen te wanhopen:
wachter hoever is de nacht?
Hoe ver, hoe ver?
En de wachter antwoordde:

Zingen:

De nacht loopt ten einde

(t: Marijke de Bruijne m: Eileen Silcocks)

VL 390

(couplet 1,4: vrouwen; couplet 2,5: mannen; couplet 3,6: allen)
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DEEL III

INTERMEZZO

Collecte:

Voor de Halte, doorstroomhuis voor tijdelijke acute noodopvang

Zingen:

Wat vrolijk over u geschreven staat

DEEL IV

LICHT

Stem:

Johannes 1:1-13
In het begin was het woord,
en het woord was bij God,
en het woord was God.
Het was in het begin bij God.

VL 252

Alles is door Hem ontstaan,
en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was, had leven in Hem,
en het leven was het licht van de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis kon het niet aan.
Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Hij kwam als getuige:
hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Hij was niet het licht,
hij moest getuigen van het licht.
Het ware licht was er,
dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
Het was in de wereld,
een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven
om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
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Zingen:

In beginsel (t: Jannet Delver m: Tom Löwenthal)

Korte stilte
Zingen:

Dat woord
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DEEL IV

HET KIND

Stem:

Toen de dagen vervuld werden,
dat zij baren zou,
baarde zij haar eerstgeboren zoon,
wikkelde hem in doeken,
en legde hem in een voerbak,
omdat voor hen geen plaats was
in de herberg.

Zingen:

Kind ons geboren (t: Huub Oosterhuis m: Antoine Oomen)

Korte stilte
Zingen:

Komt ons in diepe nacht ter ore (couplet 1)
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DEEL V

BROOD EN WIJN

Voorbeden
Zingen:

Sacrament van hoop

VL 674

Stem:

Het woord is vlees, geworden
Het kind in de voerbak,
is het kind van de rekening geworden,
omdat het de weg wilde gaan
tot het einde toe:
licht en genade voor mensen;
en brood en wijn
zijn ons een teken
en een oproep:

Zingen:

Moge het delen van het brood (t: Huub Oosterhuis m: Antoine Oomen)

Breken en delen
Slotlied:

Onze Vader verborgen

VL 250
------
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