ONLINE VIERING van De Zijp
KERST
24 december 2021

Laat de hoop niet varen

Kleinst denkbare bron,
onder stenen bedolven
welt op,
baant een stroomdal
dwars door het onbewoonbare
Huub Oosterhuis

Een bron waar water uit opwelt; zo’n plek is de Zijp in Park Zijpendaal te
Arnhem, vanwaar het water de stad in stroomt

Verantwoording:
Liederen op pag. 3-4, 5, 7, 10, 11, 12, 13
teksten van Huub Oosterhuis
uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP)
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Openingslied
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Welkom | door Moniek Siermann

Verstilling

Lied Hoelang nog (1. koor 2. allen)
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal
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Gedicht

Echte wereld | voorgelezen door Hans Lammers

Meer dan zestig jaar geleden
in de dagen dat een nieuwe tijd begon
schreef Hans Lodeizen, de dichter:
‘deze wereld is niet de echte’.
[1]
Denk je in: wij hier
met tien miljoen vermenigvuldigd
zouden zeker weten
dat door met spandoeken te lopen
op blote voeten en te zingen,
wij een nieuwe oorlog
konden voorkomen,
wie zou niet –
Bereken
of door prijs te geven
de helft van onze kapitalen
wij misschien doden
zouden doen leven,
breken
de armoedespiraal.
Stel dat een oogopslag bestaat
een handomdraai
die wij door gestage oefening
kunnen leren,
en waarmee wij,
in plaats van ons dood te vechten,
het noodlot keren en deze wereld
veranderen in de echte –
dan zou Afghanistan
weldra een boomgaard zijn,
en Irak het stromenland weer
waar de mensheid begon
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en van Gaza
tot de ceders van de Libanon
zouden vriend en vijand
dansen tot diep in de nacht
bij de bandoneon.
[2]
Sinds onheuglijke tijden
staat de hoop geschreven
dat ooit grote woorden als
‘verzoening – mensenrechten – vrede’
tot een nieuwe wereld worden
eindelijk de echte.
In naam van hen
die vóór ons waren
en omwille van wie na ons komen
blijf die grote woorden dromen
laat de hoop niet varen.
Huub Oosterhuis
uit: Handgeschreven, 2020

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…
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Het Lukasverhaal

hertaling: Huub Oosterhuis
naar Lukas 2:1-20
En het geschiedde in die dagen, nachten
van Keizerlijke Heerschappij, toen Rome
heel de bewoonde wereld in zijn macht had,
dat een bevel werd uitgevaardigd door Augustus:
de mensheid moest geteld en opgeschreven
als geld geteld, ten dode opgeschreven.
Ook Jozef met zijn zwangere verloofde
is vanuit Nazaret in Galilea
gegaan naar Juda, Betlehem, de stad
van David - om zich op te laten schrijven.
En het geschiedde toen zij daar verbleven:
het uur brak aan dat zij bevallen moest.
Zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld
wikkelde hem in doeken, legde hem neer in
een kribbe-voederbak, tussen de beesten
omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Er waren herders in die streek, zij waakten
’s nachts bij hun kudde, in het open veld.
Plotseling stond bij hen een lichtgestalte,
een afgezant van God-Ik-zal, zijn gloed
omstraalde hen. Hij sprak: Weest niet bevreesd,
ik heb goed nieuws voor jullie, grote vreugde
voor heel het volk bestemd, voor alle volkeren:
Geboren, heden, in de stad van David
jouw redder en bevrijder, de messias –
en dit zal jou tot teken zijn: je zult
een klein kind vinden, nog gekreukeld
nog niets en niemand, in een voederbak.
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Toen plotseling stond daar een legioen
van lichtgestalten uit de hemel, zingend,
een macht van stemmen – en zij loofden God:
Ere zij in den hoge God-Ik-zal
en hier op aarde vrede, recht, bevrijding
voor mensen afgebeuld in slavernij.

En het geschiedde, toen de afgezanten
ten sterrenhemel waren heengevaren:
de herders zeiden tot elkaar: ‘Wij gaan
naar Betlehem om zelf, met eigen ogen,
het groot verhaal te zien dat ons verteld is’.
Zij snelden wat ze konden en ze vonden
Maria, Jozef, en het kleine wonder.
En wie het horen wilde 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.
Mogen ook wij een nieuwe dag zien lichten,
voor onze kinderen een nieuw begin.
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Lied Kind ons geboren
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen

Overweging | door Ans Ponger
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Lied

Muzikaal intermezzo
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Gebeden - Stilte

Zegen
Zegen ons met het licht van uw ogen
Zegen onze nachten en dagen,
ons hart, ons verstand, onze handen.
Zegen ons voor elkaar
met liefde en trouw.
Schenk ons vrede.
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Slotlied
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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 de QR-code scannen.

Volgende vieringen:

overweging

ZONDAG

23 januari

11.00 uur

Moniek Siermann

ZONDAG

27 februari

11.00 uur

Hans Lammers

ZONDAG

27 maart

11.00 uur

Ans Ponger

Het bestuur en voorgangers van De Zijp
willen u langs deze weg
een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar
toewensen.

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