Liturgie voor de
Kerstdienst van 2020

Protestantse gemeente te Nijbroek
Vanwege de Corona-pandemie is de kerk dicht. Deze dienst is
echter te zien via www.kerknijbroek.nl, afdeling kerkdiensten, vanaf
donderdagavond 24 december 2020, 19.00 uur. De dienst blijft ook
in de weken daarna via dezelfde website beschikbaar.
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Voorganger:
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Muzikale medewerking:

Allard van Dijk

Robert van Dijk
Hessel Keizer

Zwier van der Weerd
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Luisteren naar drie nummers, te horen voor de dienst:
- Kom dichtbij en raak verwonderd (herdichting door Jan Leemhuis
van “Komt verwondert u hier mensen”) couplet 1 en 2
youtu.be/gxTTnXZq9u4 (0.25-2:50)

Kom dichtbij en raak verwonderd,
kom nieuwsgierig, zoek en vind,
kom nu, niemand uitgezonderd,
kom naar dit geliefde kind!
Kom en zie hoe onbeduidend,
kom en hoor het stille woord,
kom, geloof hoe het welluidend
onze diepste wens verhoort.
Kom, ontmoet het en begroet het:
licht dat als de morgen gloort.
Zie hoe Hij hier wordt behandeld
als een hulpbehoevend kind,
Hij die met zijn godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Zie hoe Hij hier ligt te lijden,
tot een weerwoord onbekwaam,
die toch in de loop der tijden
wijsheid toont van wereldfaam.
Zie hoe eerloos en hoe weerloos:
Hij die heil brengt door zijn Naam.
- Lied 481: 1 en 3

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
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Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
- Lied 487: 1 en 2

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Welkom
Lied 483, Stille Nacht

Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer. (2 x)
Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor. (2 x)
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Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer. (2 x)
Stil gebed, votum en groet
Piano-improvisatie

Kerstgroet
Gebed
Lezing: Lucas 2: 1-7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef
ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger
was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en 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.
1
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Lied 489: 1 en 2, Komt ons in diepe nacht ter ore

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Lezing: Lucas 2: 8-20

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun
kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat
ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak
ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat
God prees met de woorden:14‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
15
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen
8
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meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat
kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar
hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies
zoals het hun was gezegd.
Lied 485: Zeg eens herder waar kom jij vandaan (predikant de vragen,
Zwier de antwoorden)

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal,
daar zag ik een wonder, dat ‘k vertellen zal.
Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
‘k Zag een os en ezel, bij een voederbak.
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.
Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou.
En daarbij stond Jozef, die het warmen wou
Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
‘k Zag toen dat Maria ’t Kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.
Zeg eens herder, is het lief en mooi?
Mooier dan het zonlicht, mooier dan de maan.
Mooier dan de hemel, waar de sterren staan.
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vraagt om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Kerstgroet
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Vertelling: De Kerstnar

Max Bolliger, ‘De Kerstnar’, in: Baukje Offringa (red.), Verhalen om nooit te
vergeten, Delft 1987, p. 100-103

In het Oosten leefde tweeduizend jaar geleden een jonge nar.
En zoals elke nar verlangde hij ernaar wijs te worden.
Hij hield van de sterren en werd niet moe, naar hen te kijken,
en zich over de oneindigheid van de hemel te verwonderen.
En zo gebeurde het, dat in dezelfde nacht, dat Jezus geboren werd
niet alleen de koningen Kaspar, Melchior en Balthazar
de nieuwe ster ontdekten, maar ook de nar.
‘Die ster is helderder dan alle anderen’, dacht hij.
‘Het is een koningsster, een nieuwe koning is geboren.
Ik wil hem mijn diensten aanbieden,
want elke koning heeft ook een nar nodig.
Ik wil hem gaan zoeken. De ster zal mij de weg wijzen.’
Lang dacht hij erover na, wat hij voor de koning mee zou brengen,
maar behalve zijn narrenkap, zijn klokkenspel en zijn bloem
bezat hij niets wat hem lief was.
Zo ging hij op weg, de narrenkap op het hoofd,
het klokkespel in de ene
en de bloem in de andere hand.
In de eerste nacht bracht de ster hem bij een hut.
Daar zag hij een kind dat verlamd was.
Het huilde, omdat het niet met de andere kinderen kon spelen.
‘Och’, dacht de nar, ‘ik wil het kind mijn narrenkap geven.
Het heeft de narrenkap meer nodig dan een koning.’
Het kind zette de narrenkap op het hoofd en lachte van vreugde.
Dat was voor de nar dank genoeg.
In de tweede nacht bracht de ster hem bij een paleis.
Daar zag hij een kind dat blind was.
Het huilde, omdat het niet met de andere kinderen kon spelen.
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‘Och’, dacht de nar, ‘ik wil het kind mijn klokkenspel geven.
Het heeft het klokkenspel meer nodig dan een koning.’
Het kind liet het klokkenspel klinken en lachte van vreugde.
Dat was voor de nar dank genoeg.
In de derde nacht bracht de ster hem bij een kasteel.
Daar zag hij een kind dat doof was.
Het huilde, omdat het niet met de andere kinderen kon spelen.
‘Och’, dacht de nar, ‘ik wil het kind mijn bloem geven.
Het heeft de bloem meer nodig dan een koning.’
Het kind keek naar de bloem en lachte van vreugde.
Dat was voor de nar dank genoeg.
‘Nu heb ik niets meer, wat ik voor de nieuwe koning kan meebrengen.
Het is maar beter, dat ik terug ga,’ dacht hij.
Maar toen de nar omhoog keek naar de hemel,
stond de ster stil en scheen nog helderder dan tevoren.
Toen vond de nar de weg naar een stal midden op het veld.
Voor de stal ontmoette hij drie koningen en een groep herders.
Ook zij zochten de nieuwe koning.
Hij lag in een kribbe, was een kind, arm en naakt.
Maria, die een schone doek over het stro wilde leggen,
keek hulpzoekend om zich heen.
Ze wist niet, waar ze het kind even kon neerleggen.
Jozef voederde de ezel,
en alle anderen hadden hun handen vol met geschenken.
De drie koningen met goud, wierook en mirre,
de herders met wol, met melk en brood.
Alleen de nar stond daar met lege handen.
Vol vertrouwen legde Maria het kind in zijn armen.
Hij had de koning gevonden die hij wilde dienen.
En hij wist ook, dat hij zijn narrenkap, zijn klokkenspel en zijn bloem
weggegeven had voor dit kind, dat hem nu met zijn glimlach
de wijsheid schonk, waarnaar hij verlangde.
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Luisteren naar Sela, Kerstnacht boven Betlehem (4:20)
(https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.
Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!
Refrein
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
Refrein
Preek
Orgelimprovisatie met trompet

Kerstgroet
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Gedicht: Kerstfeest – hart van Gods liefde

Nel Benschop, Geloven is geluk Kampen 1990, p. 26
Christus, Gij zijt het hart van ons bestaan:
een hart dat klopt vol liefde en erbarmen;
we voelen ons omhelsd door Vaders armen
die Hij beschermend om ons heen wou slaan.
Nu durven wij het donk’re leven aan,
omdat in Betlehem het Licht ging schijnen
dat zelfs door Golgotha niet kon verdwijnen:
de Zon van Pasen maakte zich ruim baan.
De hele wereld werd in ’t licht gezet;
wij schermden ’t af met onze donk’re handen.
Maar ondanks onze ontreddering en schande
liet Gij het Licht der lichten voor ons branden;
- zo heeft een zwarte wolk soms gouden randen –
door Uw intensive care zijn wij gered.
Luisteren naar Oefening en Stichting (2017):
U alleen bent God en Heer

Grote God en trouwe Vader
stap voor stap kom ik U nader
Ik ervaar het meer en meer
U alleen bent God en Heer
Denkend aan de dag van morgen
Ben ik soms zo vol van zorgen
Maar U leert mij keer op keer
U alleen bent God en Heer
Zo mag ik ook steeds beleven
dat U kracht aan mij wilt geven
Ja, uw liefde zegt mij weer
U alleen bent God en Heer
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Heer, vervul mijn groot verlangen
wil ook mij eens thuis ontvangen
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

De diaconale collecte van Kerst 2020 is
voor de Vrienden van Loamnes.

De Stichting Vrienden van Loamnes heeft een
oude school geheel van binnen en buiten gerenoveerd. Daar is veel geld in
gestoken zodat de kas nu bijna leeg is. De Stichting heeft echter wel
beloofd om 10 gezinnen twee maal per jaar te voorzien van tassen met
voedselpakketten. Hiervoor alleen al is 600 euro per jaar nodig.
Aangezien er geen kerstmarkt was dit jaar, heeft de Stichting daar ook
geen inkomsten van kunnen krijgen. Of de jaarlijkse potgrond en
compostactie komende lente wel door kan gaan is nog maar de vraag
(wegens corona). Daarom wordt de diaconiecollecte op eerste kerstdag
voor deze Stichting van harte extra aanbevolen. In gewone jaren had u
daarvoor in de kerk een (flinke) duit in het zakje kunnen doen. Nu volgt u
de dienst thuis. Als u dit doel wilt steunen, wilt u dan uw gift dit jaar
overmaken op rekeningnummer: NL79 RABO 0311 62 35 49 t.n.v.
M.J.Visser-Veenendaal, Stichting Vrienden van Loamnes?
Maar u mag het ook over maken op de diaconierekening: NL45 RABO
0111 0490 16 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Nijbroek,
onder vermelding van Loamnes.

Gebed
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Slotlied: Ere zij God

Ere
zij God,
ere zij God,
in den hoge, in
den hoge, in den
hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge. Vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde. In de mensen, in
de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij
God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op
aarde, in de mensen
een welbehagen. Amen,
amen
Zegen
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Kleurplaat

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
' 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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Wij wensen jou en jullie
Goede en Gezegende Kerstdagen
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