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Lied 477

Komt allen tezamen
1

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

2

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

Welkomstwoord
Lied 473
1

Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
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.

Twee kerstgedichtjes van Toon Hermans
Koor

Entre le boeuf et l'âne gris ( arr. Felix de Nobel)

Het kerstverhaal volgens Lukas 2: 1-20 (uit de Bijbel in de Gewone Taal)
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Lied 476

Nu zijt wellekome
1

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis.
1

2

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
“Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.” Kyriëleis.

Lied 487
1

Gedachten bij kerst
Komt, verwondert u hier, mensen

Lied 478

1 Komt, verwondert u hier, mensen, 2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
ziet, hoe dat u God bemint,
die aanvaard hebt deze staat,
ziet vervuld der zielen wensen,
geef mij wat ik door U wense,
ziet dit nieuwgeboren kind!
geef mij door uw kindsheid raad.
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
Sterk mij door uw tere handen,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
maak mij door uw kleinheid groot,
ziet, die 't al is, in gebreken,
maak mij vrij door uwe banden,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
maak mij rijk door uwe nood,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
maak mij blijde door uw lijden,
wordt verstoten, wordt veracht.
maak mij levend door uw dood!

2
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

Eer zij God die onze vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo
Gloria in excelcis Deo

Stille nacht

Lied 483
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.

Na het kerstspel zingen wij samen

Kerstspel ‘Het zwarte schaap’

Hoor, de englen zingen d’eer

Lied 481

Tijdens het kerstspel zingen we samen:

1

Midden in de winternacht

Lied 486

Eer zij God in onze dagen

1

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

refr

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!

2

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Refr

Elke vogel zingt zijn lied …

2

Hoor, de englen zingen d’eer
van de nieuwgeboren 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 deer
van de nieuwgeboren Heer!

Gebed afgesloten met het gezamenlijke ‘Onze Vader’
Koor

God rest you merry, Gentlemen ( arr. Hannah Groenewege)

3

Collecte voor Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
De voedselbank is een initiatief tegen armoede en verspilling. In Nederland is in 2001
in Rotterdam het eerste initiatief gestart voor een voedselbank. Stichting Voedselbank
Utrechtse Heuvelrug is opgericht op 23 december 2011 en is aangesloten bij de
Stichting Voedselbanken Nederland. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde
vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke visie. De
doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan
mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de
armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van
voedsel. Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug levert
voedselpakketten aan de inwoners van Driebergen, Doorn,
Leersum, Amerongen, Overberg en Maarn.

Tijdens de collecte speelt Hannah Groenewege:
‘December’ van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)
Zegenen is … met de kracht van ons voelen,
ons denken en ons handelen,
elkaar alle goeds toewensen.
Ga heen in vrede.
Laat je ontmoeten door god
In de ontmoeting met de geringste
en meest kwetsbare van je medemensen,
want zo is God midden onder ons. Amen.

Zegen

Lied 471

In dulci jubilo

1

In dulci jubilo, onze vreugd is groot
Hartenwens geboren ligt kraaiend in het stro,
staat als de zon te gloren bij moeder op haar schoot
Canta Domino, canta Domino.

2

Hoor, heel de engelenschaar - jubelt gloria
in excelsis Deo, o, waren wij ook daar.
De aarde en de hemel ze zingen met elkaar
nova cantica, nova cantica.

Na de viering is er warme chocolademelk en Glühwein.
4

Deze kerstviering van De Ludenkapel kwam tot stand dankzij de inspanningen van
alle spelers in het kerstspel:
Philipine, Alexa en Eleonore de Boer
Thom en Marilou Gaasbeek
Maarten, Freek en Geertje Redele
Irene Laporte, Pieter Knepper
Jonas Orme, Isabelle Wetters
Marith Dingemans, Noor Annard
Nienke en Koosje Bakker
Verdere medewerking verleenden:
Hannah Groenewege & Suze Nijman (piano)
Carlo Jacobs (gitaar)
Gert M. Knepper (orgel & auteur kerstspel)
Cisca La Porte (schriftlezing)
Noëlle Schrikker (gedichten)
Bert Cozijnsen (voorganger)
OPEN

TROUW

SPIRITUEEL

Door deze kernwaarden laten wij ons, als mensen van De Ludenkapel, inspireren. We vormen een
gemeenschap van mensen die op zoek zijn naar zowel oude als nieuwe wegen in religie en
levensbeschouwing. Kenmerkend voor De Ludenkapel is respect voor ieders zoektocht naar eigen
wegen in geloof, religiositeit en zingeving. Onze activiteiten vinden plaats:




in een vrije wisselwerking met de vrijzinnig-christelijke en andere levensbeschouwelijke tradities,
in antwoord op de actualiteit van ons persoonlijk leven en van de wereld waarin wij leven,
in een open onderlinge dialoog, waarin we vanuit werkelijke aandacht en betrokkenheid elkaar
inspireren en motiveren.
De Ludenkapel heeft een afwisselend programma met
lezingen, films en activiteiten. Daarnaast houden we
iedere zondag een viering in onze kapel (10:15 uur). Ook
die vieringen zijn heel verschillend van karakter: van
creatief en speels (de Homo Ludensvieringen) tot meer
traditioneel vrijzinnig ('kerkdiensten'), van lezingen over
een spiritueel of cultureel thema ('Homo Sapiens op
zondag') tot gezinsdiensten. Bovendien houdt De
Ludenkapel maande-lijks Kinderkerk. Een overzicht van
onze activiteiten vind je in ons Jaarprogramma (zie
www.ludenkapel.nl).
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