
Dwarsfluit – O kom, o kom, Immanuel
 
LOFZANG VAN MARIA

Dietrich Bonhoeffer
 
LIED 473 – 1: lector; 2 en 3: orgel en dwarsfluit
1 Er is een roos ontloken
  uit barre wintergrond,
  zoals er was gesproken
   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 Gabriël haar groette
   in 't midden van de tijd.
 
3 Die bloem van Gods behagen
   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.
 
GEBED
 
LEZING

Lucas 2: 1-7
 

LIED 433: 1 (orgel en voorganger)
1  Komt tot ons, de wereld wacht,
 Heiland, kom in onze nacht.
 Licht dat in de nacht begint,

 
kind van God, Maria 's kind.
 
 

LEZING
Lucas 2: 8-20

 
LIED 433: 2-5 (2 en 4: dwarsfluit; 3 en 5: orgel en voorganger)
2  Kind dat uit uw kamer klein,
 als des hemels zonneschijn
 op de aarde wordt gesteld,
 gaat uw weg zoals een held.
 
3  Gij daalt van de Vader neer
 tot de Vader keert Gij weer,



 die de hel zijt doorgegaan
 en hemelwaarts opgestaan.
 
4  Uw kribbe blinkt in de nacht
 met een ongekende pracht.
 Het geloof leeft in dat licht
 waarvoor al het duister zwicht.
  
5  Lof zij God in 't hemelrijk,
 Vader, Zoon en Geest gelijk,
 nu en overal altijd,
 nu en tot in eeuwigheid.
  
  
  

ORGELSPEL
 
 
 
 
 
LIED – 1: orgel; 2 en 3 orgel en dwarsfluit
1 Hoe leit dit kindeken hier in de kou;
   ziet eens hoe alle zijn ledekens beven,
   ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw.
   Na, na, na, na, na, na Kindeken teer,
   ei, zwijg toch stil, sus, sus
   en krijt niet meer.
 
2 Sa, ras, dan herderkens, komt naar de stal;
   speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken;
   mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal.
   Na, na, na, na, na, na Kindeke teer,
   ei, zwijg toch stil, sus, sus
   en krijt niet meer.
 
3 En gij, o engelkens, komt naderbij;
   zingt een motetteken voor uwen Koning.
   Wilt hem vermaken door uw melodij.
   Na, na, na, na, na, na Kindeken teer,
   ei, zwijg toch stil, sus, sus
   en krijt niet meer.
 
ORGELSPEL
 
LIED – dwarsfluit
1 O Kindeke klein, O Kindeke teer,
  uit hoge hemel daalt Gij neer.
  Verlaat uw Vaders heerlijk huis,
  wordt arm en hulploos, draagt een kruis,
  o Kindeke klein, o Kindeke teer.
 
2 O Kindeke klein, o Kindeke teer,
  Gij zijt onz´ uitverkoren Heer.
  Ik geef U heel het harte mijn;



  ach, laat mij eeuwig bij u zijn.
  O Kindeke klein, O Kindeke teer.
 
KERSTVERHAAL – MET ORGELTUSSENSPEL

De Kerstnacht
 
LIED 481 – orgel en dwarsfluit
1 Hoor, de englen zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!
  Vreed op aarde, 't is vervuld:
  God verzoent der mensen schuld.
  Voegt u, volken, in het koor,
  dat weerklinkt de hemel door,
  zingt met algemene stem
  voor het kind van Bethlehem!
  Hoor, de englen zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!
 
2 Hij, die heerst op 's hemels troon,
  Here Christus, Vaders Zoon,
  wordt geboren uit een maagd
  op de tijd die God behaagt.
  Zonne der gerechtigheid,
  woord dat vlees geworden zijt,
  tussen alle mensen in
  in het menselijk gezin.
  Hoor, de englen zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!
 
3 Lof aan U die eeuwig leeft
  en op aarde vrede geeft,
  Gij die ons geworden zijt
  taal en teken in de tijd,
  al uw glorie legt Gij af
  ons tot redding uit het graf,
  dat wij ongerept en rein
  nieuwgeboren zouden zijn.
  Hoor, de englen zingen de eer
  van de nieuw geboren Heer!
 
ZEGEN
 
LIED 483  - gesproken, daarna: orgel en dwarsfluit
1 Stille nacht, heilige nacht!
  Davids Zoon, lang verwacht,
  die miljoenen eens zaligen zal,
  wordt geboren in Bethlehems stal,
  Hij, der schepselen Heer,
  Hij, der schepselen Heer.
 
2 Hulploos Kind, heilig Kind,
  dat zo trouw zondaars mint,
 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
  wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
  Leer me U danken daarvoor.
  Leer me U danken daarvoor.
 



3 Stille nacht, heilige nacht! 
  Vreed' en heil wordt gebracht
  aan een wereld, verloren in schuld;
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
  Amen, Gode zij eer!
  Amen, Gode zij eer!
 


