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Herders en Koningen
Idee en uitvoering:
Licht:

Anneke van der Werff en Ineke Faber.
Peter Verkerk

In de hal van de Oosterkerk is een bijzondere beeldengroep te zien. De kinderen staan vol
verwachting voor een gesloten deur. Wat daarachter zit blijft een verrassing. Voor de deur
op de grond ligt een boomstam waar een twijgje uit tevoorschijn schiet. Het meisje in de
blauwe jurk knielt erbij en wijst ernaar. Dat twijgje verwijst naar een bekende bijbeltekst
over de ‘tronk van Isaï’ waar een klein groen takje uit ontluikt. Isaï was de kleinzoon van
Ruth en Boas. De tweede Adventszondag hoorden we dat een van Isaï zijn zonen de nieuwe
koning zou worden. Het bleek het jongste jochie te zijn dat ze helemaal vergeten waren.
David heette deze ‘jonge loot’. Hij was niet uitgenodigd op het kroningsfeestje, omdat de
schapen aan het hoeden was. Een herder die koning bleek te zijn. Deze vierde
Adventszondag lezen we hoe de profeet Jesaja vertelt over het twijgje: Jesaja 11: 1‐10. Het
gaat over een koning die eigenlijk een herder moet zijn. In ons prachtige kerstlied ‘er is een
roos ontloken’ is het twijgje veranderd in een roos. Het zal vanmorgen gezongen worden.
Ds. Jan Willem Nieboer

De Liturgie
Welkom en groet
Aansteken van de adventskaarsen
Lied: 460: 1, 4 en 5: De nacht loopt ten einde
refrein
De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij
1. Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgen ster.
refrein

4 Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
refrein

5 Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.
refrein

Gebed
Inleiding

Lied: 837: 1 en 4
837:1
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
837:4
Koning, uw rijk is zo nabij ‐
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Lezen: Jesaja 11: 1‐10
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Lied: 473: Er is een roos ontloken
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

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.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Overweging

Geertgen tot Sint Jans, de verheerlijking van Maria 1480‐1490

Muzikaal meditatief moment

Gebeden
Lied 466 : 1, 3, 4 en 6
3 Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

1 O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
4 Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,
die opendoet en niemand sluit,
het huis van dood en duisternis
waarin uw volk gekluisterd is!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

6 Koning der volken, heers alom
en, eerste van de aarde, kom!
Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Zegen
___________________________

Collecte in schalen bij de uitgang
De 1e collecte is bestemd voor Stichting Trijntje
Beimers
2e collecte is bestemd voor de kerk

Uit de gemeente:
In de afgelopen periode is overleden:
Geert Kornelis Bekkema, Willem Lodewijkstraat 49,
op de leeftijd van 85 jaar.

_____________________________

