
Zaterdag 24 december 2022
Gereformeerde kerk Nieuwendijk

Orgelspel
Samenzang lied 477 (Komt allen tesamen)
Koorzang: Cantique de Noël
Lied 486: 1 allen, 2 hoge stemmen, 3 lage stemmen, 4 allen (Midden in de winternacht)
Welkom 

Komen
Lied 483: 1 allen, 2 koor, 3 allen (Stille nacht)
Bemoediging en groet
Gebed voor de nood in de wereld.
Lied Alzo lief had God de wereld – koor

Woord
Gebed om Gods licht
Gedicht “Advent” (Jean Pierre Rawie) met Instrumentale muziek 
1e lezing Jesaja 9: 1-6
lied “Het volk dat in duisternis wandelt” – koor
2e lezing Lucas 2: 1-7
Lied “‘t Was nacht in Bethlehems dreven”: 1 koor, 2 allen, 3 koor & intermezzo, 4 allen
Overdenking

We komen in het donker samen.
Het is nacht, die éne nacht.

We komen samen met een lied op onze lippen.
Of juist met stilte, om te luisteren, om na te denken.
Misschien op zoek naar een woord, een lied, of een moment van stilte dat ons raakt.

Het is nacht, die éne nacht...
Maar - waarom zou deze nacht anders zijn dan alle andere nachten?
Omdat we wereldwijd ons verbonden weten in ons verlangen.
Verlangen naar licht en vrede.

Het is goed om op deze avond samen te zijn.
Hier in de kerk en thuis of elders met elkaar verbonden. 
Samenzijn, in deze maand, aan het eind van het jaar. 
Samenzijn waarin het zo om ons, mensen, en onze verlangens draait. 
We zoeken elkaars gezelschap in deze donkere maand. 
Er is zoveel dat ons belast en bezorgd maakt. 
En we hopen dat de kerstnachtviering daarin helpt. 

We hopen dat deze viering helpt, als we opzien tegen de donkerste maand van het 
jaar. 
We zullen dat niet zo gauw hardop zeggen. 
Want we willen de sfeer voor de ander niet verknoeien.
Maar als we zo op zoek zijn naar elkaar, terwijl we ons maatje moeten missen…
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Of als elkaar opzoeken ook betekent dat je ‘s avonds thuis komt in een huis dat zo stil 
is. 
Als elkaar opzoeken betekent dat je de pijn over een ruzie moet wegslikken. 
Of als we nergens heen kunnen, aan bed of huis gekluisterd zijn…
Of alles wat er aan gezelligheid en samenzijn is, zo hard bij je innerlijk binnenkomt dat 
je er moe of zelfs ziek van kunt worden…
Dan kan deze maand ook donker zijn.
Omdat je wel verlangt, maar bent belemmerd, gehinderd, of in gedachten elders. 

Deze maand beseffen we hoe zeer we onze medemens nodig hebben. 
En eens te meer hoe stil het werd toen we de ander verloren.
Of hoe we iets van onszelf verloren.
Door de dood, door een ziekte of infarct, of door de verwijdering die er kan zijn. 

Daarom is er óók deze viering.
Om daaraan stem te geven. 
Stem voor verdriet, pijn, eenzaamheid. 

Het draait deze maand, tussen alle commercie, uiteindelijk altijd weer om de mens, om
u, jou en mij. 
Laten we dat nooit vergeten bij alles wat roept om aandacht. 

Wij zijn mensen, kwetsbare mensen.
Met onze vreugde en ons verdriet.
Met onze verwachting en onze teleurstelling.
Met onze hoop en onze verbittering. 
Alles is er en in alles kunnen we soms zo eenzaam zijn. 
Het draait om mensen deze maand.

Maar wat maakt deze avond dan anders dan alle andere avonden? 
Omdat we vanuit de bijbel moeten zeggen: het draait om mensen, maar vanavond ook
weer niet. 

Want vanavond, in deze donkerheid, gaat het over een vreemd, onverwacht en 
verwarrend licht. 
Een licht dat niet van óns afhangt.
Een licht dat ook niet verdwijnt als het in ons hoofd en in ons hart zo donker blijft. 
Een licht dat niet vreemd is omdat het van zo ver komt, maar omdat het bij ons wil 
wonen. 
Het gaat over licht dat mens is geworden. 
Licht van de God die bij ons komt wonen. 

Het is vreemd, dit Goddelijk licht: een kribbe tussen alle geweldenaars.
Een voederbak tussen alle menselijk verdriet.
Een kind, dít kind, het kind waarin God onder ons woont. 

Het gaat vanavond, in dit menselijk samenzijn, om God-in-een-klein-kind. 
Onopvallend tussen de dictators en de legers van toen. 
Zó is Gods antwoord op de eenzaamheid en de wanhoop die er toen ook al waren.
Een kind in een kribbe.

2



Deze maand draait het om ons, mensen.
Wij zijn op weg naar een nieuw jaar. 
De één in de hoop dat het in 2023 misschien wat beter, wat minder treurig of pijnlijk zal
zijn.
De ander vol goede moed, want er ligt een feest, een verhuizing, huwelijk of gezin in 
het verschiet. 
Weer een ander gaat op weg met zorg of spanning omdat een relatie aan het 
stuklopen is, de werkdruk te hoog blijft of de armoede nog dringender zal zijn. 

Vanavond sta je dan stil en besef je dat zo’n lijstje ook 40 jaar geleden of 100 jaar 
geleden had kunnen worden geschreven. 
Dat waar het om ons, mensen, draait, alles al is geweest en steeds weer terug zal 
komen.
Niets nieuws onder de zon met ons. 

Tot je luistert naar dat verhaal.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon 
ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Ik lees die laatste zin als: … omdat hun plek niet in het nachtverblijf van de stad was.
Daar hoorde dit gezin niet.
Dit gezin wil niet ‘te gast’ zijn, maar ‘thuis’, in de stal, op de plek waar de herders 
samenkomen. 
Thuis bij degenen die niet meetellen, geen macht hebben, geen geslaagd verhaal 
kunnen vertellen. 
Daar hoort het kind thuis. 

Ja, er is bij de mensen niets nieuws onder zon – maar de reddende gedachte is dat 
God, in zijn kind  Jezus, dáárin ons nabij wil zijn. 
God woont in Jezus tussen ons in, terwijl bij ons alles al geweest is. 

In een mens, zoals jij en ik.
In een mens die ook zo’n lijstje kan maken voor volgend jaar, want Jezus’ leven 
verliep ook niet over rozen.
In een mens, waarin ook verdriet, spanning, vreugde en eenzaamheid huist.

Die God-met-ons dus, die breekt deze donkerste maand van het jaar open. 
Die God doorbreekt de cirkel van de eeuwige herhaling. 

God met ons.
Daarmee is je huis, als je straks thuiskomt, niet ineens gevuld met geluid en 
gezelligheid.
Je dierbare is niet ineens terug van weggeweest.
Maar er is een stille stem die de stilte van  je huis met jou deelt.

God met ons.
Je werkdruk, je relatiespanning en je vervreemd zijn van elkaar worden niet ineens 
opgelost. 
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Die gaan met je mee als losse eindjes, als nog onopgeloste uitdagingen of de tragiek 
van het leven.
Maar in die uitdagingen en tragiek geeft het kind je een hand en loopt met je mee. 

God met ons
Daarmee zijn de grote vraagstukken en crises niet ineens opgelost.
In Jezus’ tijd werd Romeinse bezetting niet ineens opgeheven. 
Zo wordt ook vandaag niet ineens de oorlog in de Oekraïne beëindigd. 
Maar je beseft ineens dat het én om je eigen  houding gaat én om de nabije God die 
jou in daarbij ruggensteun geeft.

Het draait om mensen  – ook al vervluchtigt al wat wij doen.
Het draait om God – ook al kunnen we hem niet zien of beetpakken. 
Die ons desondanks nabij is, en ons leven zo eeuwigheidswaarde schenkt. 
Wat we doen en laten dóet er toe – bij alle vluchtigheid. 

...vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer.

Amen. 

Antwoord
Lied 444: 1, 2, 3, 4, 5 (Nu daagt het in het oosten)
Opmaat naar de gebeden: “Adoramus te” – koor 
Voorbeden in 3 intenties en gezongen acclamatie (lied 367e), stil gebed, Onze Vader
Collecten (noemen)

Gaan
Lied 482: 1, 3 (Er is uit ‘s werelds duistere wolken)
Zegen met gesproken ‘amen’
Slotlied: Ere zij God (allen – met Koor: Amen)
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