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Oekraiens kerstlied -  De heilige Nicolaas vertelt over Christus

Welkom

Aansteken van de kaarsen, terwijl wij zingen





GEDICHT: ALLES BEWOONBAAR
(Marieke Lucas Rijneveld, uit Komijnsplitsers)

Nooit het verzet kwijtgeraakt, het oergewoel in lief en leed,
of toegegeven aan de kanselpreek, aan Het Woord over wat
goed of fout, nooit te lui geweest om op te staan, om tegen
alle bullebakken in te gaan en met geheven vuisten de
hokjesgeest bevechten, tegen de rellen in je hoofd van het

niet-weten, om de onmacht met het stierenrood in je ogen te
temperen, of met rotsentrots altijd je eigen zin te verkondigen,
toe te kijken hoe iemand tot moes en het laatste restje
waardigheid te zien wegsijpelen, je bent tegen schedelmeten,
tegen knechtschap, tegen alle hoekigheid van de mens.

Nooit het verzet kwijtgeraakt, de kiem van de ontworsteling,
je afkomst draagt een rouwkleed, je afkomst had gelukkig
een vluchtstrook, niet dat je over alles mee kunt praten,
dat je altijd ziet hoe het gras aan de andere kant soms
dor en minder groen – het gaat erom dat je je kunt

verplaatsen, dat je de verdrietzee achter andermans ogen
ziet liggen, de woekerwoede van heb-ik-jou-daar,
je wilt zeggen dat je misschien niet alles begrijpt, dat je vast
nooit helemaal de geraakte snaar vindt, maar dat je het
wel voelt, ja, je voelt het, ook al is het verschil duimbreed.

Nooit het verzet kwijtgeraakt, en toch inzien wanneer 
het niet jouw plek is, wanneer je moet knielen voor een gedicht
omdat een ander het beter bewoonbaar maakt, niet uit onwil,
niet uit verslagenheid, maar omdat je weet dat er zoveel
ongelijkheid, dat er nog steeds mensen achtergesteld,

jij wilt juist verbroedering, je wilt één vuist, en wellicht is je hand
nu nog niet krachtig genoeg, of moet je eerst die van de ander
vastpakken om te verzoenen, moet je daadwerkelijk de hoop voelen
dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren, al moet je dit niet
vergeten: kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug. 

LIED 1001

LIED UIT OEKRAINE – Op zondagmorgen

OVERWEGING



LIED There is no rose of such virtue

1. There is no rose of such 
virtue
As is the rose that bare Jesu;
    Alleluia.
2. For in this rose contained 
was
Heaven and earth in little 
space;
    Res miranda.
3. By that rose we may well 
see
That he is God in persons 
three,
    Pari forma.
4. The angels sung, the 
shepherds too:
Gloria in excelsis deo:
    Gaudeamus.
5. Leave we all this worldly 
mirth,
And follow we this joyful birth;
    Transeamus.
6. Alleluia, res miranda,
Pares forma, gaudeamus,
    Transeamus.

Vertaling Er is geen roos zo     
deugdzaam
als de roos die Jezus 
droeg.
Halleluja.
Want in deze roos lagen 
hemel en aarde
gevat in maar weinig 
ruimte.
Verwonderlijke zaak.
Door die roos zullen wij 
gaan zien
dat hij God is in drie-
eenheid.
Gelijk van vorm.
De engelen zongen,  de 
herders ook:
Gloria in excelsis Deo.
Wij zijn blij.
Laten we allen de aardse 
vrolijkheid verlaten
en deze vreugdevolle 
geboorte volgen.
We gaan op weg.

MEDEDELINGEN

DANK- EN VOORBEDEN, STIL GEBED
GEBEDEN BIJ DE KAARSENBOOM, na elke drie gebeden zingen wij

Jezus u bent het licht in ons leven
laat nimmer toe, dat mijn duister tot 
mij spreekt
Jezus u bent het licht in ons leven
open mij voor uw liefde , o Heer

 ONZE VADER

SLOTLIED: 481

ZEGEN, besloten met Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, amen


