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1. Het eeuwig komen en gaan (CD Uitgeleid, muziek Tom Löwenthal)
Het eeuwig komen en gaan
van lege durende nachten.
Het plotseling toch weer opdagen
van zon en lichtende woorden.
Noodweer dat overwaait
zwijgend hout dat weer oplaait

2. Een nacht (Nieuw begin – Kerstoratorium 2005)
3. 29 Namen voor Jezus van Nazareth (VL473, muziek Antoine Oomen)
Naaste. Vreemde. Jood. Zaad.
Boom aan de bron. Bruidegom. Weg.
Droom van een mens. Deur open. Hoeksteen.
Sleutel. Leeuw van Juda. Lam. Gerechte.
Herder. Parel. Twijgje. Vis. Brood.
Woord. Wijnstok. Zoon van. God. Knecht.
Stromen levend water. Morgenster. Koploper.
Enige. Onzegbaar gezegde.

4. Woord ten geleide
5. Evangelie van Kerstmis (NLF – tekst Delver naar Lucas 2, 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:
Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
voor alle mensen van goede wil.
Toen de engelen van hen waren weggegaan naar de hemel,
spraken de herder tot elkaar:
Komt, laten wij gaan
en zien het woord dat daar geschied is.

6. In beginsel (NLF – tekst Delver naar Johannes 1, muziek Tom Löwenthal)
In beginsel was dat woord
God zelf was dat woord.
En in dat woord was leven.
En het leven is het licht voor mensen,
dat schijnt in duisternis
en voor het duister niet is gezwicht.
Het woord is licht
en het heeft onder ons gewoond.
Het is geworden
en wij hebben het gezien
adem van God in een kind.

7. Overdenking – deel 1

8. Klankresten (VL502, muziek Tjeerd Oosterhuis)
Klankresten van een onvoltooid verhaal.
Steenlettergrepen, sporen in woestijnzand.
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie –
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.

9. Overdenking – deel 2
10. Met niets van niets (VL277, muziek Tjeerd Oosterhuis)
Met niets van niets zijt Gij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gelegd
de ban der duisternis gebroken –
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons meegezonden
om nacht en ontij te verslaan.
Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

11. Nooit meer niet (Uit: Handgeschreven – verzamelde gedichten 1950-2020)
12. In den beginne het woord (VL713, muziek Antoine Oomen)
In den beginne het woord
roeping opdracht en zegen.
In den beginne het licht –
licht erbarm u, woord ontferm u,
komt bevrijden.
Ere zij U
daar in den hoge, hier in ons midden.
Kome vrede op aarde.
Kome uw woord bij ons aan.
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U,
wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem op uw stilte.

Uw woord dat de eeuwen voorziet,
onze dagen behoedt,
het kome geladen met kracht
als de opgaande zon.

13. Voorbeden
14. Nu zijt wellekome (tekst en melodie (11e en) 16 eeuw / bewerking Bernard Huijbers)
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van den hogen hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe, kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed ook onze leisen beginnen vrij.
Jesus is geboren op den heiligen Kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
D’herders op den velde hoorden een nieuw lied;
dat Jesus was geboren, zij wisten ’t niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.
Kyrieleis.
D’heilige drie Koon’ghen uit zo verre land.
Zij zochten onzen Here met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud,
t’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieeleis.

Verantwoording
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen”
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesiaamsterdam.nl).

