'Leven in een ander Licht'
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op Kerstavond
in de Oude Lutherse Kerk
Amsterdam, 24 december 2020
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Voorganger in deze viering:
ds. André van der Stoel
Orgel:
Christiaan de Vries
Zang:
Saskia Eelman en Lotta Hoogman
- sopraan
Nannie Schuller
- alt
Jan Willem van der Weij
- tenor
Matthijs Bleij
- bariton
Voordracht:
Guido Leerdam
Koster:
Haro Jansen
Pastoraat, zorgdragen voor elkaar
 Wilt u graag eens een gesprek met een van onze pastorale bezoekers?
 Zou u met enige regelmaat bezocht willen worden?
 Bent u ziek, of wordt u opgenomen in het ziekenhuis of elders?
 Weet u van anderen dat ze ziek zijn of mist u iemand in de diensten?
Laat het ons weten! Zo kunnen we zorgdragen voor elkaar.
Stuur een mailtje naar Marianne Starke of bel haar. Zij coördineert het pastorale
bezoekwerk. Email: mariannestarke@hotmail.com, tel: 06-50635693
Voor persoonlijke gesprekken, geestelijke begeleiding en crisis pastoraat (ernstige
ziekte, overlijden, andere crises) kan men direct contact met een van de
predikanten opnemen:
 ds. Marieke Brouwer:
020-6422373
Centrum en Huis op het Spui
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
 ds. André van der Stoel: 06-15598246
Zuid en Lutherse Hofjes
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
 ds. Andreas Wohle:
06-20195027
Noord, Oost en West
a.woehle@luthersamsterdam.nl

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op kerstochtend 25
december om 10.30 uur. Ds. Andreas Wöhle zal in deze viering van
Schrift en Tafel voorgaan.
De tekst van de verkondiging kunt u opvragen bij dhr. Guido
Leerdam, guidoleerdam@gmail.com . Via dit mailadres kunt u zich
ook aanmelden voor de Nieuwsbrief van de Oude Lutherse Kerk

Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die on-line op bezoek bent
en u die hier kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’.
***
Het koor zingt:
Zingen: Komt allen tezamen

2. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd,
gehuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Welkom
Gebed
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Het koor zingt lied 473
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Gedicht:
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.
Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.
Michel van der Plas
Het koor zingt: quem pastores/lied 468
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2. Quem pastores laudavere
Quibus angeli dixere
Absit vobis iam timere,
Natus est rex gloriae.
Vertaling: Degene die door de herders aanbeden werd,
waarvan de engelen zeiden:"Vrees niet
want de koning van de glorie is geboren"

4. Christo regi Deo nato
Per Mariam nobis dato
Merito resonat vere,
Dulci cum melodia.
Vertaling:Christus de Koning van God,
door Maria ons gegeven,
zijn eer klinkt met een zachte melodie.
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Lezing uit het Oude testament: Zacharia 2: 14 tm 17
Orgelspel
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 2: 1-7
Het koor zingt: Silent night
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild, Sleep in heavenly peace, Sleep
in heavenly peace

Silent night, holy night!
Son of God love's pure light. Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace, Jesus Lord, at Thy birth,
Jesus Lord, at Thy birth
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Het koor zingt:entre le boeuf
Entre le bœuf et l’âne gris
Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand dieu d’amour.
vertaling: tussen de os en de grijze ezel slaapt het kleine
jongetje. Refrein duizend goddelijke engelen, duizend
serafijnen vliegen om deze grote koning van de liefde
Entre les deux bras de Marie
Dort, dort, dort le fruit de vie
Mille anges divins, mille séraphins
à l’entour de ce grand dieu d’amour.
In de armen van Maria slaapt de vrucht van het leven
Entre les pastoureaux jolis
Dort, dort, Jésus qui sourit
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand dieu d’amour.
Vertaling: Tussen de vrolijke herders slaapt Jezus die glimlacht
En ce beau jour si solennel
Dort, dort, dort l’Emmanuel
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand dieu d’amour.
Vertaling: op deze mooie en plechtige dag slaapt Emanuel
Lezing Lucas 2: 15-20
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Het koor zingt: The Lamb
The Lamb
tekst William Blake
muziek: John Taverner
Little Lamb who made thee?
Dost thou know who made thee?
Gave thee life and bid thee feed
By the stream and o'er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing, wooly bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice?
Little Lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?
Little Lamb I'll tell thee,
Little Lamb I'll tell thee;
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb.
He is meek and he is mild,
He became a little child.
I a child, and thou, a lamb,
We are called by his name.
Little Lamb, God bless thee!
Little Lamb, God bless thee!
Preek
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Zingen:

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt, op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden, zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.
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Lof aan het licht van God
Het koor zingt: la paz y amor
La paz y amor la laz para todo el mundo
La paz y amor a ti ya mi a todos alcanzara.
Vertaling:
Vrede en liefde voor heel de wereld
vrede en liefde zal jou, mij en iedereen bereiken.
Inzameling van de gaven
De collecte is voor de helft bestemd voor het gemeentewerk en
voor de andere helft voor de diaconie:Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo
wachten duizenden bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de
vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen
bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels
die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er
nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en
chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het
is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
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Via partnerorganisaties helpt
Kerk in Actie vluchtelingen in
Griekenland. Bij aankomst
worden ze welkom geheten,
krijgen ze voedsel en water
en een pakketje kleding. Ook
krijgen ze informatie over
hun procedure en hulp bij
het aanvragen van
documenten. Kinderen
krijgen les op een veilige
plek buiten het kamp. Waar
mogelijk worden
vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Tijdens de collecte zingt het koor:
Koor: lully, lulla, lulay. Een wiegelied van Philip Stopford
Refrein: Lully, lulla, lully, lulla,
By, by, lully, lullay.
Lully, lulla, Thou little tiny Child,
By, by, lully, lullay.
O sisters too, how may we do
For to preserve this day
This poor youngling for whom we sing,
“By by, lully, lullay?”
Herod the king, in his raging,
Chargèd he hath this day
His men of might in his own sight
All young children to slay.
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That woe is me, poor child, for thee
And ever mourn and may
For thy parting neither say nor sing,
“By by, lully, lullay.”
Voorbeden beantwoord door gemeente met: Kyrie eleison

Stil gebed en Onze Vader (gezamenlijk)
Onze Vader die in de hemelen 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.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
V: De vrede van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
V: Geef elkaar een teken van vrede
Allen: Amen
Wij groeten elkaar met de woorden: vrede van Christus of:
gelukkig kerstfeest
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Het koor zingt (allen gaan staan)

2. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Zegen (allen staan)

Orgelspel
Wij wensen u vrede en alle goeds voor het jaar 2021!
*****
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