
Zondag 25 december 2022 – Kerstmorgen (Wit)
Gereformeerde kerk Nieuwendijk

The Call of Christmas    Wim Stalman – O.N.S.
Christmas Night    arr. Ronald Kernen – O.N.S.
Lied vooraf:  Ere zij God – O.N.S.
Welkom (ouderling)

Komen
Lied: 477 : 1, 3, 5  Komt allen tezamen – 1 en 3 orgel, 5 orgel&O.N.S.
Ontsteken van de kerstkaars
Projectverbeelding en korte toelichting
Bemoediging en groet
Lied  468 : 1-4 Prijs de Heer die herders prijzen – orgel

Woord
Opmaat naar bijbelverhaal en overdenking
Lied  481 : 1-3 Hoor de eng’len zingen d’eer – 1 O.N.S., 2 orgel, 3 orgel&O.N.S.
1e lezing Jesaja 9 : 1 - 6
Lied Psalm 98: 1 – orgel met 2 trompetten (op balustrade)
2e lezing Lucas 2 : 6 - 20
Lied  476 : 1-3  Nu zijt wellekome – O.N.S.
Overdenking (verhaal in de kring)

Ik vond afgelopen week een kerstengel op straat.
Haar rechtervleugel was gebroken. 
Ze zat onder de modderspetters van de auto’s en fietsen.
Haar trompet lag er los naast. 

Ik liep eerst door, maar na een paar minuten ben ik omgekeerd. 
Want ineens voelde ik dat ik de kerstengel moest redden.
En er mocht haar niet nog meer overkomen.

Gelukkig lag ze er nog. 
Ik heb haar voorzichtig opgepakt en naar huis gebracht.
Daar maakte ik haar schoon.
Haar vleugel heb ik voorzichtig met een luciferhoutje gespalkt. 
De trompet was gelukkig nog heel.
Die heb ik weer in haar hand gedrukt. 
En toen heb ik de kerstengel aan een mooi lint boven de kerstboom gehangen.

Toen ging ik, met koffie, gauw naar boven.
Want de kerstpreek voor jullie moest toch echt worden geschreven. 
Door alle drukte was dat nog niet gelukt. 

Daar zat ik.
Voor misschien wel de 32e keer in mijn leven achter een kerstpreek. 
Maar wat ik ook opschreef, het was niet goed. 
Ik kwam maar niet op gang. 
Geërgerd wilde ik even wat anders gaan toen, toen opeens…
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=> a) 1e 4 noten van Stille Nacht (gedempte trompet)

Waar kwam dat vandaan? 
Waren ze van O.N.S. soms aan het oefenen in de kerk?
Maar dat zou toch gewoon in hun eigen gebouw zijn? 
Ik liep gauw even naar de kerk.
Maar die was dicht, en het licht uit. 
Ik snapte er niets van.

Net stapte ik weer mijn huis binnen, toen opeens…

=> b) 1e 4 noten van Stille Nacht (gedempte trompet)

Ha, nu wist ik waar het vandaan kwam.
Uit de achterkamer.
Maar… dat kon toch niet?
Heleen was op het werk.
Was mijn zoon soms langsgekomen?
Maar die luistert wel wat anders dan Stille Nacht.
Snel liep ik door de gang naar de deur.
Ik deed die open en midden in mijn gezicht…

=> c) 1e 4 noten van Stille Nacht (ONgedempte trompet)

Daar stond een engel vlak voor mijn neus.
Ze lachte van oor tot oor. 
Ze straalde helemaal. 

Gelukkig, zei ze, hij doet het nog!
En ik ook!

Maar… wie bent u dan?, 
vroeg ik
En ze antwoordde:

Ik ben de engel die jij hebt gered.
Zie je dat niet?

En ik keek snel naar het plafond. 
Daar hing geen kerstengel meer, alleen nog een mooi lint.

Maar, maar, maar…

stotterde ik…

Ja, ik ben de engel met de gebroken vleugel.
Dank je wel nog, dat je mij hebt opgeraapt.
En dat je mijn trompet niet bent vergeten. 
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Ik wist echt niet wat ik moest zeggen.
Waarop zij verder ging…

Oké genoeg verbaasd.
Volgens mij ben jij nog niet klaar voor de kerst…

Ik schudde mijn hoofd, en zei:

Iedereen is er klaar voor. 
De organist, O.N.S., de koster en de beamist.
De ouderling en de diaken. 
Behalve ik.
Ik weet niet goed hoe ik kerst zó kan vertellen dat iedereen er wat aan heeft. 
Als ik teveel uitleg vinden sommigen het saai.
Als ik niet genoeg uitleg vinden anderen het niet boeiend genoeg. 
Weet jij soms hoe ik nu kerst kan vertellen? 
Jij moest het de herders tenslotte ook vertellen.
Hoe deed jij dat dan?

En ze begon helemaal te stralen.
Nu op een andere manier dan daarnet. 
En dromerig waren haar ogen even op een andere plek. 

Ja, die nacht, ja. 
Ik weet het nog goed.
Dat was me wat zeg, dat was me wat.

Toe keek ze me recht aan en zei:

Weet je wat zo mooi was?
Het was stil.
Ja, het was ook nacht, maar vooral: het was stil. 

Ben jij al stil geworden?
Je lijkt mij een drukke man. 
Wordt nou eerst maar een stil van al je woorden.

=> d) O.N.S. variatie op Stille nacht K.H. Moed 

Aan wie denk je nu? 

vroeg de engel.

En ik zei zachtjes:

Aan jullie, de engelen. 
Dat gebeurt nu niet zo veel meer. 
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Dat er engelen in de nacht komen. 

Nee, 

zei ze.

Wij gingen terug. 
Soms worden we er nog wel eens op uitgestuurd hoor.
De ene keer om te zorgen dat het net goed gaat bij iemand.
En zoals vandaag, worden we wel eens naar een dominee gestuurd die het ook 
niet meer weet. 
Maar dan liefst zonder vleugels. 
Vandaag merkte ik weer hoe lastig die soms zijn. 
Een hoge boom in jouw tuin waarvan ze zeiden dat hij gekapt was…
Even niet opletten, en boem, daar lig je dan met je goeie gedrag.
Dan moet je geholpen worden door de dominee die zelf de weg niet meer weet. 

Ik keek haar nadenkend aan.

Dus….

Nou, zei ze,

fijn dat je aan ons denkt. 
Maar wij denken vooral aan de herders. 
Die waren eerst heel stil – wat jij nog een beetje moet leren.
En toen gingen ze op pad. 
En omdat ze op pad gingen vonden ze het kind. 
Omdat ze het kind vonden leerden ze wat nieuws over God. 

Weet je…

Eén van de herders dacht onderweg aan Maria. 
Hij draaide zich om, keerde terug, en vond haar in de stal alleen met het 
kind.
`Kwam je terug', zei ze. 
`Ja,' zei hij, `ik moest aan je denken.' 
Ze vroeg: `Wat dacht je allemaal?' 
De herder zei: `Het liet me niet los. 
Daarom kwam ik terug.' 

Ze keek naar het kind en zei: 
`Ik begrijp het niet, het is toch ook mijn kind.
Iedereen bemoeit zich er mee en gaat dan weg. 
Maar jij kwam terug.'

`Mijn vader', zei de herder, `leerde me altijd terug te keren als je iets niet 
begrepen hebt.'
Maria zag hoe zijn hand op het kleine hoofdje legde, hoe hij het streelde 
en hoe zijn ziel genas. 
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`En wat begreep je dan niet?' 
`Je zat er zo stil bij; een hoop volk om je heen. 
Soms keek je man ongelukkig. 
Dat begreep ik niet.'

Ze zei zacht: `Je hebt het gezien aan ons. 
Er is iets mis met het kind. 
Mijn nicht heeft me dat ook al gezegd.'
Toen zei de herder, even zacht: 
`Met mijn kind was ook iets.' 
`Wat dan?' vroeg zij. 
Toonloos zei hij: 
`Het werd ziek en ging dood. 
Sindsdien zijn alle kinderen voor mij een teken, iets van God.'
Zij zag hem aan. 
Zei toen: 
`Streel het maar; en denk aan je kind.' 
Hij legde zijn grote hand op het kleine hoofdje en streelde het kind. 
Het sliep rustig door onder zijn grote hand. 
Maar de wond in zijn hart ging dicht.

Door die herder weet ik sindsdien dat God heel dichtbij is,
zei de engel. 

Niet hoog in de hemel bij de engelen. 
Maar op aarde, tussen de herders, de kinderen en de volwassenen. 
Dat God erbij is als mensen terugkomen bij elkaar. 
Dat mensen terug moeten komen bij elkaar – dan komen dingen goed. 
Dat is iets van God. 
Als je daar nu aan denkt, dominee, dan komt die kerstpreek ook wel vanzelf. 

Ze lachte hartelijk.
Floot toen een deuntje, en weg was ze…

=> telefoongeluid

De telefoon ging.
Ik schrok wakker. 
Was ik toch in slaap gevallen achter mijn bureau. 
Ik wilde nog snel de telefoon pakken toen ik stopte in mijn beweging. 

Mijn papier was net nog leeg, dat wist ik zeker. 
Nu stond er een lange tekst. 
Helemaal uitgeschreven. 
En die tekst begon zo: 

Ik vond afgelopen week een kerstengel op straat.
Haar rechtervleugel was gebroken. 
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Amen. 

Antwoord
Lied “Herders in t veld van Efrata” (The Young Amadeus  arr, J. d. Haan) – O.N.S.
Voorbeden in 3 intenties en gezongen acclamatie (lied 367e - orgel), stil gebed, Onze 
Vader
Collecten (noemen)

Gaan
Zegen met gesproken ‘amen’
Lied 484 : 1-3 Go, tell it on the mountains – refrein orgel&O.N.S. daarna 3x strofen orgel, 
refrein orgel&O.N.S.
The Shining Star arr Klaas van der Woude – O.N.S.
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