Ekklesia Amsterdam
De avond voor Kerstmis 2015
Ouverture
Stilte (Antoine Oomen, nieuw)
Doodse stilte heerste alom.
De nacht was voortgeijld
tot halverwege haar weg.
Toen, in de hemel,
daalde uw almogend woord
van zijn koningstroon af
en sprong, als krijgsman,
midden in deze
rampzalige wereld.

Stilte
Gebed
Scheur toch de wolken (VL858)
Woord ten geleide
Klankresten (Verzameld Liedboek 502)
De boodschap
Gabriël, staande voor de troon van licht
vuurvogelengel, afgezant van God.
Maria meisje in haar binnenkamer
in Nazareth, een vlek in Galilea.
Daar staat hij voor haar ogen: Wees gegroet

verheug je, begenadigde: de God
van Abraham, van Mozes en Elia
‘Ik zal er zijn’, die is met jou, vrees niet.
Jij zal ontvangen in je schoot, en baren
een kind dat wordt geroepen ‘God bevrijdt’,
Jezus, messias, dienstknecht, mensenzoon –
zijn koninkrijk komt over heel de aarde.
Maria sprak: Maar dat zal niet gebeuren
zolang ik met geen man gemeenschap heb.
‘Geest van Ik zal er zijn komt over jou,
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.’
Zij boog haar hoofd en wist niet wat te denken.
Hier ben ik, tot zijn dienst, heeft zij gezegd.
Toen is zij opgestaan en heeft gezongen:
‘Hij zal aan de verworpenen
zijn woord gestand doen.
Niets is onmogelijk bij hem, hij haalt
tirannen van hun tronen neer, hij tilt
de armen uit het stof en stilt hun honger.’
Dit zong zij. En haar lied zal nooit verstommen.

In die dagen (VL391)
toegevoegde tekst, bovenaan blz. 393:
Zij snelden wat ze konden en ze vonden
Maria, Jozef, en het kleine wonder.
En wie het horen wou vertelden zij ‒
en die het hoorden waren stomverbaasd.
Maria heeft al deze hoge woorden
stil overdacht en in haar hart bewaard.
De herders keerden naar hun velden terug
en loofden God en droomden goede tijden.
boven de notenbalkjes:
Hij werd besneden op de achtste dag,
een zoon van het verbond met Abraham.

Hij zal de letters spellen der profeten,
de oude woorden proeven op zijn lippen.
Toen werd zijn naam geroepen: God bevrijdt,
de naam die Gabriël geroepen had
voordat hij in de schoot zijns moeders
werd ontvangen.
onder de notenbalkjes:
En toen de tijd daarvoor gekomen was
droegen zij hem tot voor Gods Aangezicht
zoals in de Thora geschreven staat.
Daar stond een man, rechtvaardig, toegewijd
hij wist dat hem de dood niet halen zou
voordat hij de Messias had aanschouwd.
Hij nam hem in zijn armen, loofde God
en zong:
Nu, Meester, doe uw dienstknecht gaan in vrede
want mijn eigen ogen hebben gezien
dat het goed zal komen met deze wereld.

Overweging door Huub Oosterhuis
Sterven zal je ooit (Tom Löwenthal, nieuw)
Kerstlied 2015 (Tom Löwenthal, nieuw)
Muzikaal intermezzo en collecte
Na afloop van de dienst is er een deurcollecte

Viering van eucharistie
Ik zal er zijn (VL550)
Brood en wijn
Kom in mij (VL743)
De nacht loopt ten einde (VL390)

En todo amar y servir (Taizé)
Die in een ommezien van eeuwen (Bernard Huijbers)
Psalm 42, eerste deel
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.
Voorbeden
Zegen
Nu zijt wellecome

