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Nieuw getijde - nieuwe einders - nieuw begin - nieuw leven

Verantwoording:
Liederen op pag. 3, 5, 7, 10, 12
teksten van Huub Oosterhuis
uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP)
Liederen op pag. 8 en 9
uitgegeven door Nieuw Liedfonds (NLF)
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Openingslied Uit het duister

Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van u
nieuw getijde dat is nu.
Zeg ons dat Gij niet zult slapen
eerste stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.
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Ballade van troost | voorgelezen door Ans Ponger
De angst overheerst
en iedereen stuurt
zijn mening, haar twijfels
de eenzaamheid schuurt.
Het nieuws is herhaling
van dezelfde grafiek
ook morgen zijn er
steeds meer mensen ziek
Een kapje, houd afstand
ga niet op bezoek
Vanavond geen drankje
in de kroeg om de hoek
We moeten, we zullen
we hopen dat ooit
deze virale winter
toch ook weer ontdooit
En dan gaan we dansen
en iedereen kussen
Ik open mijn armen
en jij past daartussen
We zingen, ik fluister
in iedereens oor
Kom geef me je hand
dan ga ik je voor
in een leven dat draait
om alles wat lief is
Van voetbal tot kunst
waarin perspectief is

Zolang als ik kan
zal ik blijven dichten
om angst in het donker
net iets te verlichten
Als jij dan wat speelt
op piano, gitaar
dan brengen we samen
de boel bij elkaar…
Frank Montanus
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Welkomswoord

Verstilling

Lied
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Gedicht Stuurlui | voorgelezen door Moniek Siermann
de stuurlui eisen de wal op
de vechters eisen de straat op
de kiezers eisen klare taal
maar er zijn nog geen woorden voor
er bestaat geen nieuw normaal
we hebben nog geen verhaal
wat zou je doen met die ruimte die je opeist
die minder dan anderhalve meter
je oma opzoeken
vorstelijk uit eten
het vliegtuig nemen naar een of ander
toeristisch oord
en is dat dan vrijheid
wat is vrijheid eigenlijk
voor een woord
is het terug naar voorheen
maar voorheen is voorbij
we deinen stuurloos
op de rand van
een nieuw getij
niet eisen maar vragen
meebewegen
luisteren
naar wat de zee van ons wil
nieuwe einders ontdekken
misschien is dat vrijheid
misschien
maakt dat het verschil

Helma Snelooper
6

Lied Het volk dat in duisternis gaat
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.
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood
over hen op gaat het licht.

Kerstoverweging | door Moniek Siermann
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Evangelie van Kerstmis
tekst: Jannet Delver / muziek: Tom Löwenthal

En het geschiedde toen, in de dagen dat Quirinus landvoogd was over
Syrië dat het bevel van keizer Augustus ten uitvoer werd gebracht.
Ieder in het gehele rijk moest worden ingeschreven. Zo gingen allen
op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook
Jozef uit Nazareth reisde af van Galilea naar Judea, om zich te laten
inschrijven in Bethlehem, de stad van David. Samen ging hij met
Maria zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde
toen zij daar waren, dat de tijd vervuld werd dat Maria bevallen
moest en zij baarde haar eerstgeboren kind. Zij wikkelde het in
doeken en legde het in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was
in de herberg.
Nu waren er die nacht herders in de buurt. In het open veld hielden
zij de wacht over hun kudde. Plotseling stond een engel van God voor
hen en de heerlijkheid van de Eeuwige omstraalde hen. De herders
werden zeer bevreesd, maar de engel sprak tot hen:
Vreest niet, want ik verkondig u een grote vreugde, die voor heel het
volk bestemd is. Heden is u een redder geboren, een gezalfde van
God, in de stad van David. En dit zal u een teken zijn. Gij zult een kind
vinden, pasgeboren, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse schare. Zij
verheerlijkten God en zongen:
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Toen de engelen van hen waren weggegaan naar de hemel spraken
de herders tot elkaar: Komt laten we gaan en zien het woord dat daar
geschied is.
Lied In beginsel
tekst: Jannet Delver / muziek: Tom Löwenthal
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Gebeden | Moniek Siermann
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Slottekst | voorgelezen door Ans Ponger

Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven.
Een nieuw getijde,
nieuwe einders, een nieuw begin.
Adem van God in een kind.
Moge over ons neerdalen:
Liefde en Licht
Vrede voor jou
Vrede overal

We wensen iedereen gezegende kerstdagen!
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Slotlied In ’t laatste van de dagen
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen

2. In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft
zal ze zien komen, op scharlaken paarden
op zilvervloten, volkeren van verre:
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont,
daar weten ze de route van de vrede
daar is een nieuwe aarde neergedaald.

3. In dagen die nog komen zal het zijn
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok
en strekt je in de schaduw van je bomen.
En niemand schrikt meer wakker in de nacht
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.
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NL60 INGB 0003 4456 41
tnv Stichting De Zijp te Arnhem

Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.
Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken

Volgende vieringen:
Zondag
24 januari
Zondag
28 februari
Zondag
28 maart

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Ans Ponger
Moniek Siermann
Hans Lammers

Voor alles dien je je aan te melden bij reserveren@dezijp.nl

Kijk voor alle actuele informatie over De Zijp op onze website:
www.deZijp.nl
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