HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS
Video-viering op Eerste Kerstdag 2021
in de Vluchtheuvelkerk te Zetten

De aanbidding van de herders met de lamp

Aan deze dienst werken mee:
Dick Kruyt
Lida van de Voorde
Bart Kruijt
Henk Heins
Zanggroep
Romke Postma
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(Rembrandt van Rijn ca. 1654)

De Paaskaars brandt
Wij zingen (voor de aanvang van de dienst): Lied 505
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In de nacht gekomen
Kind dat met geduld,
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult.
Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Kom met uw gestage,
milde overmacht.
3
In de nacht gekomen,
onmiskenbaar Kind.
Kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind.
Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Laat uw morgen dagen,
kom, de wereld wacht.
Woord van welkom
De vier Adventskaarsen worden aangestoken
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- In de nacht gekomen -

Op de 1e Adventszondag stonden we stil bij:
Wij zingen: Lied 458 (Solo)

- Zuivere vlam –

Op de 2e Adventszondag dachten we na over:
Wij zingen: (Zanggroep)

HOE LIEFLIJK GAAN OVER DE BERGEN
DE VOETEN (Maria op weg naar tante
Elisabet)
- Zuivere vlam –

Op de 4e Adventszondag besloten we:
Wij zingen: (Zanggroep)
Inleiding op de dienst
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WORDEN ALS EEN KIND…

- Zuivere vlam -

Op de 3e Adventszondag hoorden we:

Wij zingen: (Solo)

IN ONZE DAGEN GEBEURT HET...

KOM, LATEN WE NAAR BETLEHEM GAAN!
- Zuivere vlam –

Wij zingen: Lied 491

- Kind ons geboren –

Bemoediging
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
v.
Die zegt: ¨Er moet licht zijn!¨
a.
EN ER IS LICHT!
v.
En God ziet hoe wondermooi het licht is
a.
EN LAAT HET DOOR HET DUISTER NIET DOVEN.
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Wij zingen: Lied 477: 1 en 2

- Komt allen tezamen –

2
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.
Heer, ontferm U
Als een Kyrië Eleison (een ‘Heer, ontferm U’) worden enkele Jesaja-teksten gelezen (uit Jesaja 5, 8 en 59), die
verbijsterend actueel blijken te zijn. Na elk van deze Jesajateksten worden ‘stenen des aanstoots’, die donkerte
te weeg brengen, verwoord, en op een tafel neergelegd.
En ook thuis proberen we ons voor te stellen wat deze teksten bij ons oproepen.
In Jesaja 5, verwijt de profeet de leiders van zijn land Juda: dat ze wat kwaad is góed noemen en wat goed is
kwaad; dat ze wat licht is donker maken, en wat donker is licht noemen. De machtigen kopen huis na huis op,
het ene stuk grond na het andere, totdat ze alles voor zichzelf hebben. Voor geschenken spreken ze de schuldige
vrij, maar onschuldigen onthouden ze hun rechten. Ze menen de wijsheid in pacht te hebben, en hechten alleen
aan eigen oordeel waarde.
Wat dit bij ons oproept…
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Wij zingen: Lied 462: 1

- Zal er ooit een dag van vrede -

In Jesaja 8 beschrijft de profeet de donkerte, waarin zijn volk ronddoolt: Moedeloos en hongerig zwerven de
mensen door het land. Ze lijden honger en vervloeken in hun woede hun leiders en hun God. Ze kijken omhoog,
ze staren naar de grond, maar overal heerst een beangstigend duister; een verstikkend donker.
Wat dit bij ons oproept…
Wij zingen: Lied 462: 2
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- Zal er ooit een blijvend heden -

Volgens de profeet, in Jesaja 59, lijkt er een muur te zijn opgetrokken tussen het volk en zijn God: Jullie
wangedrag is het dat als een muur tussen jullie en je God in is gaan staan. Lippen spreken leugens, geen
aanklacht is nog zuiver, geen rechtszaak eerlijk gevoerd. Het recht is ver te zoeken, gerechtigheid onbereikbaar.
We hopen op licht, maar het is duister; op een sprankje licht, maar dolen in het donker. We tasten als blinden
langs de muur...
Wat dit bij ons oproept…

Wij zingen: Lied 462: 4

- Zie de sterren aan de hemel -

Wij zingen: Lied 462: 6

- Zoals sterren mensen melden –
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Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Verschijning van het Licht
Maar Jesaja zegt meer. Keer op keer herhaalt hij, dat het donker het laatste niet is. Dat de Eeuwige zich daar
niet bij neerlegt. “Zie, de arm van de Eeuwige is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te
luisteren…”
“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer”. “Want, zegt de Heer, Ik stuur mijn
dienaar, die Ik zal maken tot een licht voor alle volken. Zo breng Ik redding tot aan de einden der aarde”.
“Over jou schijnt de Heer, zijn glorie is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen
door de glans van je schijnsel”.
Briefjes waarin gemeenteleden hun lichtpunten hebben opgeschreven worden bij de zwarte stenen neergelegd,
samen met waxinelichtjes, lichtpunten rond het duister.
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Wij zingen: Lied 482: 1

- Er is uit ’s werelds duistere wolken -

Verschijning van het Licht
(terwijl dit gelezen wordt, worden er nog meer lichtjes op de tafel rondom en tussen de zwarte stenen
neergezet)
“Het geschiedt…” Het gebeurt – in ons midden. Het gebeurt in de tijd waarin machtigen als Keizer Augustus in
Rome
de levens van kleine mensen geheel lijken te bepalen. Het gebeurt dat de hoogzwangere Maria, die wanhopig
zoekt waar ze schuilen kan, bevallen moet van haar kind. En dat ze een Zoon baart, in doeken wikkelt, en hem
samen met Jozef neerlegt in een voerbak. Omdat er voor hen geen plaats is. Moederliefde, vaderzorg, in
schrijnende armoede.
Het gebeurt, dáár bij Betlehem, dat even de hemel neerdaalt op aarde. Alsof een koor van engelen staat te
zingen: glorie aan God in den hoge, en op aarde vrede voor de mensen die Hem lief zijn!
Het gebeurt dat herders, ruwe lieden van buiten, door de burgers angstvallig op afstand gehouden, als eersten
haastig naar Betlehem gaan om te zien wat de Eeuwige, Zijn Naam zij geprezen, hén heeft toevertrouwd.
Het gebeurt in ons midden: oog in oog staan we met ….het geheimenis, dat de Eeuwige onder ons verschijnt.
Dat het Licht in onze duisternis ópgaat, en dat de duisternis het níet in z’n macht heeft gekregen.
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Wij zingen: Lied 494

2
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal.
Uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot.
Met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
3
Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan.
Uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Enkele kanttekeningen
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- Vanwaar zijt Gij gekomen –

Wij zingen: Lied 487: 1 en 2

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.
Mededelingen
Gebeden – acclamatie: Lied 491
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
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- Eer zij God in onze dagen –

Wegzending en zegen (in de kring op onderlinge afstand van 1,5 meter)
Wij zingen: ‘Amen’

De dienst wordt besloten met het zingen van Lied 601

2
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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- Licht dat ons aanstoot in de morgen -

3
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Collecte
De collecte wordt vandaag verdeeld over de actie ' Kinderen in de knel' en de onkosten van de kerk zelf . U
kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL62INGB0003606334
of u kunt direct online overmaken via de volgende link, waarin u het bedrag naar believen kunt aanpassen:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PG0vaxic6F2zn1igvK9Jv5Y3BfAdRLVP
meer informatie over de actie kunt u vinden op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/
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