KERSTMIS
Hoogfeest van de geboorte van de Heer
viering in de Amersfoortse Zwaan
25 december 2021

De klok wordt geluid.
Welkom
Muziek

Puer natus in Bethlehem | 2 Versus
J.G. Walther (1684-1748)

De kaarsen op tafel worden aangestoken met licht van de Paaskaars.

v.
a.
v.
a.
v.
a.

onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is, altijd en altijd,
EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS.
Genade en vrede is er voor jou,
van God onze Vader en van Christus, geboren in de nacht
en van de Heilige Geest.
AMEN
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Lied 478

koor

tekst Emmerik 1645, melodie Gent 1856

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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allen

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Gebed om erbarmen voor alle mensen en voor heel de wereld
en Gods glorie gezongen
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Eerste lezing: uit Genesis, hoofdstuk 1
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg,
duisternis was over de oervloed
en Gods Geest waaide over de wateren.
God sprak: Er zij licht.
Er was licht.
God zag het licht: het was goed.
God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
God riep het licht en noemde het: 'dag',
de duisternis riep en noemde hij 'nacht'.
Het werd avond, het werd morgen: dag één.
Uit The Messiah – G.F. Händel (1685-1759)
For behold, darkness shall cover the earth,
and gross darkness the people;
but the Lord shall arise upon thee,
and His glory shall be seen upon thee.
And the Gentiles shall come to thy light,
and kings to the brightness of thy rising.
Jesaja 60: 2-3: Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

The people that walked in darkness have seen a great light;
and they that dwell in the land of the shadow of death,
upon them hath the light shineth
Jesaja 9:1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

For unto us a child is born, unto us a son is given,
and the government shall be upon His shoulder;
and His name shall be called Wonderful, Counsellor,
the mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.
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Jesaja 9: 5 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.

De lezing van kerstmorgen uit het evangelie naar Johannes
(allen staan)
In den beginne was het woord
en het woord was bij onze God
en zelf God was het woord al in den beginne was het God zo nabij.
Alle dingen zijn door het woord geworden
buiten hem is geen ding geworden, niets van alles wat bestaat.
In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het licht niet overmeesterd. (…)
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, kwam naar de wereld.
Het Woord was in de wereld - de wereld is erdoor geworden,
toch heeft de wereld hem niet herkend.
Hij kwam in eigen huis.
Het heeft hem niet ontvangen.
Maar allen die hem wel ontvangen hebben
heeft hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden,
allen die zich toevertrouwen aan zijn naam, die dat bestaan.
Niet uit vlees en bloed, niet uit man en macht
niet op eigen kracht zijn zij geboren - maar uit God.
Het woord is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgezet.
Wij hebben zijn licht gezien
het weegt op ons, het draagt ons, doorschijnt ons toen konden wij alleen nog zeggen:
hij is de eigen, enige zoon van de vader, vriendschap, waarheid.
Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade. (...)
Nooit heeft iemand God gezien.
De eigen zoon, de enige, God,
wiens wezen het is te zijn in de schoot van de vader –
hij alleen is onze gids.
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Liedboek voor de kerken, gezang 26:

Wat heil een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders tre'en.
tekst: Nicolaas Beets, melodie Gijsbertus Bastiaans
overweging
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Uit The Messiah – G.F. Händel
Then shall the eyes of the blind be opened,
and the ears of the deaf unstopped.
Then shall the lame man leap as an hart,
and the tongue of the dumb shall sing.
Jesaja 35: 5-6 Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen.

He shall feed His flock like a shepherd;
and He shall gather the lambs with His arm,
and carry them in His bosom,
and gently lead those that are with young.
Jesaja 40:11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Come unto Him, all ye that labour,
come unto Him that are heavy laden, and He will give you rest.
Take his yoke upon you, and learn of Him,
for He is meek and lowly of heart,
and ye shall find rest unto your souls.
His yoke is easy, and His burden is light.
Mattheus 11: 28-30 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

voorbeden, telkens afgesloten met:
v.
a.

….zo bidden wij samen:
HEER, WEES ONS LICHT
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a.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Lied 487
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koor

allen
koor

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.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis,
Gloria in excelsis Deo.

tekst W. Barnard, melodie Frans volksliedje: 'les anges dans nos campagnes'

v.
a.

zegen
AMEN!

muziek

Puer nobis nascitur
J.P. Sweelinck (1562-1621)

GEZEGEND KERSTFEEST
EN EEN HOOPVOL NIEUWJAAR !
voorganger:
Diederiek van Loo
orgel/klavecimbel: Cees Willem van Vliet
zangers:
Paula Bär-Giese, Maria den Hertog,
Jasper de Jongste, Joep van Geffen
hobo:
Rijkje Plantinga
viool:
Victor Schwartswalder, Thijmen Kriegsman
altviool:
Sophie van Veen
cello:
Mare Plantinga
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INFORMATIE: www.amersfoortsezwaan.nl / www.stadsdominee.nl
Wilt u de predikant spreken? Telefonisch: 06 40700966 of per mail
dvanloo1000@gmail.com
Op de voorkant: Marc Chagall (*1887 Rusland, + 1985 in Frankrijk)
De schepping van de mens (1958, 200x299 cm, te zien in Nice)
collecte: twee-in-een
Als kerk zijn we partner van twee projecten die kinderen op weg
helpen: een project in Amersfoort en een in Zambia. Vandaag is de
collecte dus voor kinderen dichtbij. In Amersfoort leven 4.500 kinderen
in armoede, die niet kunnen meedoen aan dingen die voor
klasgenoten normaal zijn. Stichting Leergeld zet zich in om sociale
uitsluiting door armoede te voorkomen en zorgt dat kinderen kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
De opbrengst wordt 50/50 gedeeld met de
Amersfoortse Zwaan.
Door deze code te scannen met je telefoon kun
je een gift doen. Dat kan uiteraard ook via de
eigen bank: NL13INGB0000542598 t.n.v.
Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte kerst 2021,
desgewenst met vermelding van het doel.
AGENDA DE AMERSFOORTSE ZWAAN

JANUARI 2022

De kerk is op alle zaterdagen en zondagen van 12.00-15.00 uur open
om binnen te lopen en een kaarsje aan te steken.
Zaterdag 8 januari 2022, 16 uur: The journey of the Magi, Toon
Poelsma, i.c.m. Cees-Willem van Vliet, orgel.
Zaterdag 15 januari 2022, 16 uur: Muziek na de Markt met 'Musica
Montana' strijkersensemble
Zaterdag 22 januari 2022, 16 uur: Viering
Zaterdag 29 januari 2022, 13-17 uur workshop textiel bedrukken in de
Volmolen (opgeven noodzakelijk) voor de nieuwe kussens in de kerk
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