
 

 24 december 2019 
 

Kerstnachtviering 
 

Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam 

 

 
 
 

Thema: Met Kerst keren kansen 

 

 

Voorganger: ds. Elly Wisselink 

Organist:  dhr. Henk Kroon  

M.m.v.  de Cantorij o.l.v. Willy Misker 



 2 

Welkom 

 

Cantorij: In the bleak midwinter 

 

In the bleak midwinter (vertaling) 

Midden in de winter is Hij op aarde gekomen. 

Hij werd geboren in een stal en lag in een kribbe. 

De engelen zongen hun lied.  Herders kwamen om Hem te aanbidden 

en Wijzen gaven Hem geschenken. Het was goed.  

Hier en nu: Of we nu arm zijn of rijk, ook wij kunnen Hem iets 

geven:  ons hart.  

 

Aanvangslied: 'Uit het duister hier gekomen'(Tussentijds 137) 1, 2 en 3 

 

Uit het duister hier gekomen 

mensen van de wereldnacht 

onbestemd verward in dromen 

niet vermoedend wie hen wacht – 

zoekend of een woord opgaat 

als een ster van dageraad. 

 

Nacht waarin zou zijn geboren 

die de naam heeft 'dat Gij redt', 

morgentaal in onze oren 

hemel op ons hoofd gezet 

ogenwenkend woord van U 

nieuw getijde dat is nu. 

 

Gij die nieuw zijt alle dagen 

bron en hartslag van de tijd, 

kunt Gij één moment verdragen 

dat Gij niet mijn toekomst zijt? – 

die gezegd hebt 'Ik zal zijn' 

en 'de dood zal niet meer zijn'.  

 

Beginwoorden 

Drempelgebed 
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Zingen: Lied 494 

 

Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 

In onze stoutste dromen 

was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij 

die onder ons wilt wonen, 

zo ver weg, zo dichtbij. 

 

Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven 

in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 

met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

 

Gij zijt in ons verloren 

wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, 

uw komst in ons bestaan. 

Een woord van vlees en bloed 

een kind voor ons geboren, 

een mens die sterven moet. 
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Tekst: 'Macht' 

 

Macht:  

Soms ben ik bang dat we het nooit leren. 

Dat macht altijd uitdraait op steeds hetzelfde liedje: macht wordt 

onderdrukking, medemensen worden slachtoffers.  

 

In ons oor klinkt de stem van de machtelozen, 

van vertwijfelde mensen. Stemmen van miljoenen, gemarteld, gevlucht, 

uitgemoord, de handen ten hemel: mens, waar blijf je nou? Wanneer 

word je nu eindelijk mens? Elkaars broeder en zuster? 

 

Soms ben ik bang dat we het nooit leren, van de geschiedenis niets 

wijzer worden. Dat we blijven roepen om een grote, sterke man, die het 

allemaal wel even op zal knappen. Dat we onszelf dom en onmachtig 

houden, werkloos blijven toezien. 

 

Maar soms lukt het toch: macht in dienst van mensen, macht en toch 

broederschap. Een politicus die opkomt voor bedreigde mensen. Een 

leraar die zich inzet voor zijn leerlingen. Een baas die het welzijn van 

zijn werknemers dient.  

 

Zullen we het dan toch nog leren: macht in dienst van mensen? Niet 

over de rug van, ten koste van elkaar? Maar de andere wang toekeren? 

Niet de weg van macht en geweld, maar van de liefde? Niet de vuist, 

maar de open hand?   

 

Cantorij: 'Groot de luister'- 'Nacht zonder uren' 

 

Groot de luister, de majesteit van deze nacht. 

Zilver haar kristallen stilte. 

 

Nacht zonder uren, wieg van de tijd. 

Wachten, wachten tot volgroeid is, sterk geworden een nieuw dag, 

het jonge licht. 

De kleine vonk van hoop-doet-leven is geboren.  
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Over het thema: 'Met Kerst keren kansen'  

gedicht: 'We moeten iets kleins doen'(Sylvia Hubers) 

 

We moeten iets kleins doen. 

Een klein wonder 

moeten we verrichten. 

 

Eén klein persoonlijk wonder, 

één wonder moeten we verrichten 

per persoon. 

 

En dan, als iedereen dat gedaan heeft, 

één klein wonder verrichten, 

dan tellen we de wonderen 

die ontstaan zijn bij elkaar op. 

 

En dan, dan hebben we 

een groot wonder. 

Kijk: zo simpel zit nu eenmaal 

een groot wonder in elkaar.  

 

Cantorij: Sta op word verlicht. 

 

Sta op word verlicht want uw licht komt. 

Sta op en de heerlijkheid des Heren gaat over U, sta op. 

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, 

maar over u zal de Here opgaan, Zijn heerlijkheid zal worden gezien. 

Volken zullen opgaan naar Uw licht en koningen naar Uw stralende 

opgang. 

Opgang naar Uw licht. 

 

Lezing: Jesaja 9: 1 – 6 

Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

U hebt het volk weer groot gemaakt,diepe vreugde gaf u het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
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Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur.  

Een kind is ons geboren,een zoon is ons gegeven: 

de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid.  

Daarvoor zal hij zich beijveren, 

de Heer van de hemelse machten.  

 

Zingen: Lied 482: 1 en 2 

 

Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

De loden last die op ons drukte, 

de stang, het juk, ons ongeluk, 

de zweep, de stok die diep deed bukken, 

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 

verbrand de laarzen der soldaten 

en elke mantel rood van bloed, 

geen wapentuig meer door de straten – 

de velden vol van overvloed. 
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Lezing: Lucas 2: 1 – 7 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 

van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging 

op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 

vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David 

afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was. 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.  

 

Zingen: Lied 482: 3 

 

Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

 

Lezing: Lucas 2: 8 – 13 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 

hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer 

bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, 

zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, 

want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 

vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder 

geboren. Hij is de messias,de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: 

jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 

een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden:  
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Cantorij: 'Gloria' 

Gloria! Angels on high are singing all,  Gloria. 

Let earth in reply sing Gloria, in excelsis deo. 

In the dark of the night, born is the light of the world. 

 

Vertaling: 

Hemel en aarde zingen Gloria in excelsis Deo. 

In het donker van de nacht werd het licht van de wereld geboren. 

 

Lezing: Lucas 2: 15 – 20 

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.’ Ze gingen 

meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 

voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat 

kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 

herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar 

hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 

loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 

zoals het hun was gezegd. 

 

Zingen: Lied 503 

 

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 

de oorsprong der schepping, de opgaande zon: 

dit leven zal stralen, door de hemel bemind. 

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 

dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 

wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 

 

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout 

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 

Die is deze herder tot eerste tehuis; 

en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 
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Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 

 

Overdenking 

 

Cantorij: Born is the Light of the World  

 

Vertaling: 

In het donker van de nacht werd het Licht van de Wereld geboren. Onze 

wereld zal oplichten door de komst van dit Kind, zoals het licht van zijn 

Aanwezigheid verscheen op het gezicht van zijn moeder. Aarde en 

Hemel zingen Gloria in Excelsis Deo. 

 

Zingen: 'O kind van het licht'  

(Zingenderwijs 112 – melodie 'O kindeke klein') 

 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

Gezonden als een hemelgroet, 

een mensenkind van vlees en bloed 

verschaft de wereld nieuwe moed. 

O kind van het licht,  

o ster in de nacht. 

 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

Gekomen als het Woord van Hem 

die tot ons spreekt met klare stem 

hier in dit kind van Bethlehem. 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

 

 

 

 

 



 10 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht. 

De liefde die de hemel schenkt 

wanneer de Eeuwige ons wenkt 

is vreugde die de vrede brengt. 

O kind van het licht, 

o ster in de nacht.  

 

Gebeden 

Stil gebed 

Cantorij: Want een kind is ons geboren 

 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven 

en de heerlijkheid rust op Zijn schouder. 

En men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God,  

Eeuwige Vader, Vredevorst. 

 

Slotlied: 'Ere zij God' 
 

Ere zij God, ere zij God, 

in de hoge, in de hoge, in de hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde! 

In de mensen een welbehagen! 

Ere zij God in de hoge. 

Ere zij God in de 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 de hoge, in de hoge, in de hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen! 

Amen, Amen, Amen 

 

Zegen  
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Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder 

het genot van een hapje en drankje in de grote zaal achter 

de kerk. 

 
 

 

 

 

Met Kerstfeest, 

als het donker wordt 

de nachten lang, de dagen kort 

dan is het o zo aangenaam 

als alle lichtjes branden gaan 

vergezeld van onze wensen; 

'Een fijne Kerst voor alle mensen 

en met elkaar een heel goed jaar!' 

 
Ina Sipkes de Smit 

 

Bij de uitgang is er gelegenheid om een gift te geven ter 

bestrijding van de onkosten van deze dienst. 


