Muzikale voorbereiding
Muziek
De Kaarsen worden aangestoken
Zingen:

LB 473
Vers: 1,2,3

Er is een roos ontloken

Tekst Jan Wit / melodie Michael Praetorius

1

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gespraken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriel haar groette
in 't midden van de tijd

3

Die bloem van Gods be hagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
o roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Inleiding op de viering
2

Zingen:

Litanie: O kom O kom Immanuel
Zetting Toon Hagen

Kyrie eleison
Christe eleison
O kom o kom Immanuel.
Verlos uw volk, uw Israel.
Hij is nabij Immanuel.
Gedicht:

Geen kerstcantate

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.
Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.
En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar
aardse dagen ooit
zander marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.
Hans Andreus
Inleiding op de lezing
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Zingen:

Jesaja 9
Zetting Toon Hagen

LB 445 De nacht is haastten einde
Vers 1, 2, 3, 4
TekstJochen Kleppe,
Vertaling Jan Willem Schulte Nordholt / melodie Johannes Petzold

Het volk dat wandelt in het duister ziet dan een helder licht,
Over hen die wonen in een land vol duisternis
Gaat dan een stralend licht op.
De nacht is haastten einde,
de morgen niet meer ver
Uitbundig laat Gij hen juichen
en overstelpt he met vreugde:
zij verheugen zich voor u aanschijn
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster,
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het vedelen van de buit.
Want het drukkende juk, de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
Gij breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
Want alle dreunend stampende laarzen
En met bloed doordrenkte mantels
Worden verbrand en verteerd door het vuur.
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

4

Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.
Want een kind wordt ons geboren,
een zoon wordt ons gegeven.
De heerschappij rust op zijn schouders:
men noemt hem wonder van beleid,
Sterke God, Vader voor eeuwig
Vrede vorst
Hoevele zware nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkere aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.
God lijkt wei diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.
Overdenking
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Zingen:

He shall feed his flock
The Messiah G.F. Handel

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.
Come unto Him, all ye that labour,
and 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.
Hij zal Zijn kudde weiden a/s een herder,
en Hij zal de lammeren bijeen brengen met Zijn arm,
Hij zal ze aan Zijn hart drukken
en zij die zogen zal Hij zachtmoedig leiden.
Kot tot Hem, allen die belast en beladen zijt
en Hij zal u rust geven.
Neem Zijn juk op en leer van Hem,
want Hij is zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zie/en
Lezen:

Lucas 2 vs 1 t/m 14

Zingen:

LB 487
Eer zij God in onze dagen
Vers 1, 2, 3
Tekst Willem Barnard I melodie Frans volkslied

1

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
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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.

3

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

Lezen:

Lucas 2 vs 15 t/m 20

Zingen:

LB 475
Ik mag hier aan uw kribbe staan
Vers 1, 2, 3
Tekst Paul Gerhardt
Vertaling Jan Wit / melodie Johann Sebastian Bach

1

Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
o neem ze aan als gaven

2

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

7

3

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
o zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
o zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Voorbeden Acclamatie Kind van God en kind van mensen
Tekst Jan Doelman / melodie Toon Hagen

Kind van God en kind van mensen, met vrede,
toekomst, licht bekleed: blijf bij ons in lief en leed.
Wegzending en zegen
Zingen:

LB 477
Komt allen tezamen
Vers 1, 2, 3, 4, 5
Tekst C.B. Burger, Jan Willem Schulte Nordholt en Gert Landman
melodie 18P eeuw

1

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied~ schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
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3

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

5

Zingt aarde en hemel
Zingt nu engelen koren,
Zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Muziek
Aan deze Kerstnachtviering werkten mee:
Voorganger

ds lemke Epema

Sopraan

Kristen Witmer

Orgel/Piano

Toon Hagen

Leden van de Michaelscantorij olv Eugène van Boheemen.
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Voor vragen over de Michaelsvieringen kun je contact
opnemen met Sytze de Boer
e-mailadres: s.de.boer1@home.nl

Vanwege de restauratiewerkzaamheden in de Grote Kerk
worden de vieringen de komende maanden gehouden in de
Oosterkerk. Het aanvangstijdstip blijft 17.00 uur

Rek.nr: NL65 RABO 0337 5547 14
t.n.v. Vieringen Grote Kerk
Protestantse Gemeente Zwolle
Voor meer informatie:
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen
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