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♪ Scheur toch de wolken Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers
Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, Uw naam is ver.
Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kinderen staan
op uit hun graf en zien U aan.
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensen woord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

Woord van welkom
Lieve vrienden
Welkom hier, in verbinding met ons en met elkaar
welkom in deze zo vertrouwde ruimte van ontmoeting, voor
ons godszoekers.
Hoe anders hadden wij ons deze avond gehoopt. De afgelopen
weken werd steeds duidelijker dat het nog niet kon: echt hier
samen komen, samen zingen, elkaar in de ogen te kijken en
elkaar een zalig en gezegende kerst te wensen.
Nu we dit zo moeten missen, beseffen we steeds sterker hoe
groot de waarde van onze geloofsgemeenschap is. Zonder
uitzondering, maar toch vooral dat samen zingen….
En toch
zijn we op elkaar afgestemd
om op deze Kerstavond iets van het geheim te ervaren
dat wij niet aan ons aardse lot worden overgelaten
dat er een onuitroeibaar verlangen in ons leeft
maar dat dat verlangen wederzijds is, een hemels verlangen van
die Ander
Gods licht in onze nacht.
We horen het zo vertrouwde verhaal, in een taal die voor velen
van ons nog vertrouwder aanhoort. Met in de kern van dit
verhaal de woorden “Wees niet bang”.
Gebed:
Laten we ons richten op die plek diep in ons
van stilte, van verlangen, waar God zich laat vinden:
Eeuwige, die wij stamelend noemen Vader, Zoon en Geest
We leven in donkere dagen en snakken naar uitzicht, naar licht.
Waar ben je zover weg van hier, daar in-het-verborgene?
Laat je toch vinden, dat we je horen, verstaan!

Breek die blinde muur die ons van elkaar scheidt en kom
Scheur toch de wolken weg en kom
dat wij mogen zien dat jij bevrijdt!
Wees bij ons in deze nacht waarin we jou zoeken

Wees aanwezig in woorden van psalm, profeet en evangelist
Laat je ervaren in onze liederen
Kom ons nabij in ons gebed
Klink op in de stilte van ons hart.
Kom, kom, Emanuel, God-met-ons.
Amen

♪ Stille nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab' im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh.
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst Kund gemacht
durch der Engel Hallelujah,
tönt es laut von fern und nah:
"Christ, der Retter ist da!"
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o, wie lacht
lieb' aus deinem göttlichen Mund.
Da uns schlägt die rettende Stund'
Christ, in deiner Geburt!

Lezing: Psalm 98 vrij door Huub Oosterhuis
Genoeg gezongen voor Hem
Nieuwe gezangen genoeg
Nu wil ik een wonder
Twee handen mijn boeien losmaken
twee armen om mij heen
Nu wil ik Hem eindelijk zien:
twee armen heen om alle oorlogvoerende volken
zijn rechterhand wonden genezend
zijn linker uitdelend water en brood
Plotseling staat voor de ogen van alle mensen
een reddende engel
en heerlijkheid van nieuw begin straalt van hem uit
nu klinken tonen die nooit eerder klonken
hemelse harpen, bronzen klokken van zon.
Nu klinken ook de wereldzeeën mee
in alle talen daveren de bergen
klappen en fluiten rivieren
trompettert heel de kosmos eensgezind.
Zo zingen hemelse machten
en heel de schepping voegt in bij dit lied:
Want morgen zal komen de Komende, want heden is Hij geboren
en recht zal Hij spreken
recht recht dat niet kromtrekt
Verheffing van alle vernederden, op aarde vrede

Korte meditatie
Aan Maria verscheen die engel.
Dan zingt zij dit lied, over haar bevrijder, ziel van haar hart, haar weg,
adem die in haar ademt. Ze kan het niet laten, te zingen van deze
bevrijding. Zwanger van hoop gaat ze.
En zo ook wij: wij moeten gaan in weeën tot alles in volbracht……..
♪ Niemand dan jij – Magnificat

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Niemand dan jij, geen van de goden werd mijn bevrijder
Niemand heeft dit kind van slaven ook maar gezien
Ziel van mijn hart. Mijn weg. Adem die in mij ademt.
Liedje dat ik niet kan laten onder het gaan.
Nieuw lied. Een oud verhaal van knechting en ellende,
Van erbarming en redding, ooit, en opnieuw, en nog.
Hij die temde de oerzee, temt de trotsen der aarde.
Overmachtigen slaat Hij als strovuur uit elkaar.
Sleuren van hun tronen zal Hij die bezeten moordenaars
In de diepte, als stenen, vallen zij.
Die hun slachtoffers waren, zoekt en vindt en omhelst Hij.
Hemel, aarde en afgrond geven hun doden terug.
Rijke, geeuwend van leegte, plotseling blijf je nergens.
Geen zilverling meer over, geen gouddraad aan je lijf.
Maar arme, jij zal leven. Recht vinden. Eindelijk rust.
Voor jou: brood, wijn, land, rozen, liefde, opgaande zon.
Hoor Israël: mijn moeder, mijn zusje, diep vernederd,
versteende schoot, geschonden aarde tot op vandaag In droefheid dragen wij die ooit wil zijn geboren.
Wij moeten zijn in weeën tot alles is volbracht.

Korte meditatie
Maria, beeld van dat kleine volkje temidden van de grote
wereldmachten
zingt als een echo, de stem van de profeet Jesaja. Zij zingt een nieuw
lied, over dat oude verhaal van knechting en ellende, maar ook van
redding ooit, en opnieuw en nog.
We luisteren naar een zeer dierbare opname van het lied uit het klein
Kerstoratorium, waarin onze dierbare Richard het goede nieuws
aanzegt: voor allen die leven in de schaduw van de dood, zal een
groot licht opgaan. En zij zullen lachen en juichen.
♪ Het volk dat in duisternis gaat
Uit: Klein Kerstoratorium; tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht!
Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht!
Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst.

Lezing: Lucas 2, 1-14

Twentse vertaling van Anne van der Meiden

Stilte
Profetische woorden
Het slavenjuk dat ons drukte
de stok waarmee wij worden geslagen
breekt Hij in stukken op zijn dag
De stampende trappende laarzen
de kleren in blioed geverfd
vallen ten prooi aan het vuur.

Want een kind is ons geboren
een zoon ons gegegen
op zijn schouders het rijke van de vrede
en de namen waarmee hij genoemd wordt:
God onbedwingbaar, Vader-voor-eeuwig
Koning van de vrede
♪ Kind ons geboren
Uit: Klein Kerstoratorium; tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Kind ons geboren, zoon ons gegeven
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, koning van de vrede
Korte meditatie:
Al deze woorden klinken voor ons in deze kerstnacht. Woorden aan
jou opgedragen, prent ze in je hart, hier en heden. Dit is het uur, dit is
onze nacht van droom en verlangen. Ik wens je toe: de hemel gaat
open, door een scheur in de wolken ontvangen wij licht: een kind
waarin God onder ons mensen wil komen wonen. Een geboorte in
jou en mij die ons werkelijk vernieuwt, van binnen uit in beweging
zet, om van het grote licht te delen, een licht te zijn. Mocht dat toch
eens waar zijn….
Stel je toch eens voor:
dat jij geroepen wordt: kom, ga mee, laten we op weg gaan, we
willen gaan zien of het waar is, die nieuwe geboorte, dat nieuwe
begin waarop je zo gehoopt hebt.
Stel je dat eens voor, droom en verlang,
De mannen uit ons koor zongen het, de laatste keer dat we samen
zongen. En er gebeurde daar daadwerkelijk iets,

♪ Wij waren kinderen

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Wij waren kinderen toen het gebeurde
“Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is”
riepen met vreemde stemmen onze vaders.
Wij moesten mee de diepe nacht, de kou in.
Geen vleugelslag. Na uren gaan een grot.
Een huilend kind. Geroep: hij is het. Hij?
Hun leven lang bleef hij een sterk verhaal:
er zou groot licht geweest zijn dat hen wenkte.
Stemmen van woorden: vrede
Een tijd later een ster die langs de hemel voer,
Een stoet van koningen en priesters die hem zochten:
“Kind ons geboren, koning van de vrede”.
En het gekroonde beest. De kindermoord.
Tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend.
En het gerucht dat hij zou zijn ontkomen,
dat hij zal komen, haastig, en wat dan?
Rusteloos zwervend,
ongelukkig dromend van wilde dieren die niet meer verscheuren,
zijn zij gestorven zoals mensen sterven, zonder te zien.
Zij hadden zo gehoopt.

Vervolg overweging
Ook wij gaan vandaag de diepe nacht in, de kou, wagen het erop om
de nacht te verslaan. Want zoals Nico ter Linde zo mooi verwoord in
zijn boeken “Het verhaal gaat”. Het verhaal gaat verder. Weer horen
we En het geschiede. Nog steeds is niet alles geschied. De mensen
moeten iets gaan doen met wat er uit de hemel geschied is.
Als je op weg geroepen wordt en je maakt mee, wat er gebeurt, en je
komt thuis met een verhaal zonder licht, je hebt het gewoon niet
gezien, dan sterf je, aan de dood van blindheid, aan hoop die
wanhoop wordt.
Mogen onze ogen zien waar Gods werkzaam is in onze wereld,
dat we met Maria in verlangende weeen blijven
en met de herderskinderen blijven hopen,
Kijk dan! Zie de lichtpuntjes. Durf die ster te volgen.
Gedragen door de hoop om het wonder te mogen zien, dat de hemel
voor ons opengaat, dat er licht gaat schijnen in onze duisternis, dat
ook in jouw het zaadje gelegd wordt waaruit vrede mag groeien, die
in jou geboren wordt de moed om te vergeven.
Als onze ogen en oren werkelijk opengaan, kunnen we ze niet sluiten
voor het donkere in mensenhanden; zelfs kindermoord, die ons tot
vandaag toe doet klagen en huilen.
Maar ook hierin zal het kwaad niet het laatste woord hebben.
van u is de toekomst, kome wat komt!

♪ Muziek en aankondiging collecte

Voorbeden
God, die licht brengt,
We zeggen vaak:
”Achter de wolken schijnt de zon.”
“Na regen komt zonneschijn.”
Maar soms zijn de wolken hardnekkig,
valt de regen onophoudelijk,
wordt het overdag amper licht
en lijkt U er niet te zijn.
We vragen U:
laat de regen stoppen,
scheur de wolken weg,
en laat Uw licht over ons schijnen.

God, die licht brengt,
Schijn Uw licht over de wereld, onze gemeenschap en over ons.
Bidden we voor Elisabeth, die herstelt na een operatie.
Dat haar herstel voorspoedig mag verlopen.
Bidden we voor twee lieve vrienden,
die opnieuw hun weg door het leven moeten zoeken.
Dat zij de kracht, wijsheid en liefde mogen vinden,
om deze moeilijke opdracht uit te voeren.
Bidden we voor het huis waar we nu zijn.
Dat De Zwanenhof een goede bestemming mag krijgen,
en een mooie toekomst tegemoet mag gaan.
Geef licht, geef licht Geef Uw liefde een gezicht
Bidden we voor onze nieuwe regering.
Geef haar wijsheid om de grote problemen van deze tijd tegemoet te
treden.

Bidden we voor de slachtoffers van de tornado’s in Midden Amerika.
Dat ze hulp mogen krijgen om hun leven op te kunnen pakken.
Bidden we voor iedereen, die met de nieuwe coronavariant te maken
krijgt: patiënten, zorgmedewerkers, ondernemers, autoriteiten en wij
zelf. Geef ons kracht en wijsheid om deze crisis te doorstaan.
Geef licht, geef licht Geef Uw liefde een gezicht
God, die bescherming biedt,
Wij mensen zijn kwetsbaar,
vatbaar voor ziekte, onbeschermd tegen kou,
dorstig en hongerig, als in deze nacht Uw pasgeboren zoon.
Maar we weten ons beschermd,
in de palm van Uw hand, als een kind van Uw licht.
Want U geeft licht, geeft licht,
geeft de liefde een gezicht

♪ Geef licht – Stef Bos
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen
Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein om het niet te willen zien
Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is Geef licht
Geef licht Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen
En Hij geeft licht Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Onze Vader
Onze Vader oecumenisch
Onze Vader, die in de hemel 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
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Vredewens
Anders dan koningen en keizers, machthebbers van eigen belang en
oorlogzucht

is dit pasgeboren kind genoemd:
koning van de vrede
Wensen we elkaar en onze wereld toe dat zijn geest van liefde en
vergeving mag groeien,
dat wij gaande blijven op de weg van de vrede.
♪ Vrede voor jou

melodie: Tom Löwenthal

Zending en zegen
Lieve vrienden
Wij wensen jullie en elkaar hier een zalig en gezegend kerstfeest.
Zorg goed voor jezelf en elkaar, tel je zegeningen één voor één.
Wij wensen je toe: licht in jouw nacht,
een hart dat als dat van Maria opspringt van hoop en verlangen,
met levensmoed en vertrouwen.
Heb goede dagen en met de Ierse reiszegen gezegd:
dat God met je mag gaan
tot wij elkaar weer zullen zien
in een nieuw jaar.

♪ Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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www.zwanenhofviering.nl.
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Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers
Opnieuw vieren wij Kerstmis vanuit onze Christelijke traditie:
“Het Licht dat overwint, en dat ons kan vernieuwen.”
Wij geloven en vertrouwen daarop.
Veel van “onze” teksten raken letterlijk het leven van een vluchteling .
“Mochten wij zien, dat Gij bevrijdt!”
“Jij arme, jij zal leven, recht vinden, eindelijk rust.”
“Er is een uitweg in het donker; geef de liefde een gezicht.”
“De tijd staat op een kruispunt:
In de verte schijnt en ster, die richting kan bepalen.”
“Wees antwoord op ons hopen .”
Dat ons Kerstmis ook hun Kerstmis mag worden!.
Zr. Josephine van Amersfoort

