Liturgie kerstmorgendienst
Welkom en stilte
lied 477 “Komt allen tezamen”: 1 en 3.
Bemoediging en groet.

Inleiding
Wat hebben we gehoopt dat met Kerst de beperkingen van corona minder zouden
zijn! Maar de maatregelen zijn helaas weer aangescherpt, om een derde coronagolf
te voorkomen. 2020 - of we het nu leuk vinden of niet - is het coronajaar en kerst is
dit jaar coronakerst.
Toch willen we de vreugde over de komst van Christus uitdragen, ook dit jaar.
Gisteravond kon u al kijken of luisteren naar een mooie dienst, All you need is
Ljocht. Vandaag houden we een korte dienst, wat soberder dan gepland was door
de commissie eredienst. De koperblazers van SDG en het zangkoor hebben
afgezegd vanwege de lockdown en ziekte. Helaas. Gelukkig wilde Joop v.d. Woude
orgelspelen en kon Tineke Iedema komen solozingen.
We vieren het feest van het Woord dat mens geworden is. Het is een woord vol van liefde
en genade, dat tot vandaag toe klinkt in kerken overal ter wereld. Juist in deze tijd, worden
wij bemoedigd door een God die zijn eigen Zoon zond om de wereld te redden. Vrede op
aarde voor alle mensen die Hij liefheeft, Halleluja.

Gebed

Barmhartige God, dat gunt Gij ons zo, dat wij een droom hebben dat wij verder kijken dan de dag van vandaag. En de dag van morgen.
Wat Gij ons gunt, is de macht van het visioen. Uw visioen van recht en vrede.
Niet wat wij zien, niet de werkelijkheid die voor ogen is,
maar wat Gij ons, in grote genade, voor ogen stelt,
de realiteit van uw Koninkrijk is uiteindelijk doorslaggevend.
Vergeef ons wanneer wij de droom, het visoen, niet uitdragen in ons leven;
wanneer wij ons leven laten bepalen door andere wensen,
en door verlangens die niet rijmen met uw alomvattende liefde voor mens en dier.
Hoe bedroevend leven wij dan, hoe berusten wij dan in het kwaad,
hoe weinig hoop stralen wij dan uit, hoe weinig doen we dan voor mensen in nood.
God, als wij niet meer dromen, ontferm U dan over ons.
Til ons dan weer op naar uw visioen, sterk ons geloof door de Geest van Jezus,
Amen.
Lied 476 "Nu zijt wellekome”: 1, 2 en 3
Kerstverhaal naar Lucas 2:1-20 (door Dicky Houtstra)
“Ere zij God” van het kerstfeest 2013 op de Dam
Verkondiging
Muzikaal: Tineke zingt Away in a Manger, “Stille Nacht”.
Gebeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’
God, we prijzen ons gelukkig met U, want U bent geen duisterling,
maar U hebt zich ten volle bekend gemaakt in Jezus Christus,
het lam dat ons redt van onze zonden en ons de vreugde schenkt van uw rijk.

Help ons, barmhartige God, om meer op Hem te lijken,
niet dubbelhartig en sprekend met twee tongen,
maar mensen uit één stuk, hecht in de liefde, onbreekbaar in de trouw.
Help ons een licht te zijn, een zon voor anderen,
een zegen, ook voor onszelf.
Wij bidden voor deze wereld, dat mensen de hoop niet verliezen. Dat de vaccins die
goedgekeurd worden, ook werkzaam mogen blijken te zijn en dat de ziekte daardoor niet
zoveel slachtoffers zal maken. Wij bidden u voor artsen en verplegers in de ziekenhuizen,
wereldwijd. En voor alle armen die niet eens toegang hebben tot een arts. Heer ontferm U.

Wij bidden voor de zieken om kracht! De eenzamen die gebukt gaan onder de
lockdown; en de rouwenden, voor wie deze feestdagen zo stil zijn, zonder hun
dierbare overledene, God wees hen nabij. Zo leggen wij in stilte onze gebeden aan
U voor…. Onze vader
Lied 475: 1, 2
Zegen
Orgelspel

Gemeente v. onze heer Jezus Christus,
in Hebreeën 1:1-3b staat
Op verlerlei wijzen en lang velerlei wegen heeft God in het verleden tot de
voorouders gesproken door de profeten,
maar nu de tijd ten einde loopt heefft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon,
die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam
en door wie Hij de wereld heeft geschapen.
In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld.
In deze hooggestemde woorden, horen we waar de Kerstboodschap om draait.
God heeft nog nooit zo duidelijk gesproken als in Jezus. Hij is meer dan alle
aartsvaders en profeten die voor Hem kwamen. Je voelt in deze woorden wat een
voorrecht het is, om de Zoon te ontmoeten. Moesten de Israëlieten het doen met
enkele woorden en tekenen, toch bleef het eigenlijke karakter van God nog
verborgen. Niemand had ooit God gezien behalve Mozes en die moest nadien zijn
gezicht bedekken. De felle schittering van Gods heerlijkheid was te groot voor
mensenogen. Maar nu is Jezus geboren en, voor wie het wil zien, in Hem schittert
Gods luister ook. Meer nog, Hij is Gods evenbeeld, schrijft de apostel.
Hooggestemde woorden. In onze tijd, staan veel mensen daar skeptisch
tegenover. Misschien is er wel een God, zeggen ze, maar daar weten wij niks van
af. Vaak wordt dan gewezen op de verschillende godsdiensten die allemaal wat
anders zeggen over God. Voor mij getuigt dat van oppervlakkigheid, van je niet
willen verdiepen in de woorden van God. Laat de moslims zich maar verdiepen in
de Koran, aan ons is een ander Woord gegeven en dat Woord heet Jezus Christus.
Wie zich in Hem verdiept, ontdekt in Hem een wonder. Een wonder van liefde en
genade. Een Zoon die aardt naar zijn Vader. Een kracht die boven de aardse sleur
uitgaat. Een mens die, al heeft Hij hier maar 30 jaar rondgelopen, op miljoenen
mensen een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Evenbeeld van God. In Hem zie je
God zelf.

Het Licht van Christus kan soms zomaar doorbreken. Afgelopen tijd hebben
we veel verhalen gehoord of gelezen over medewerkers in de zorg. In de
verpleegtehuizen, waar het virus soms als een vuur om zich heen greep. In de
ziekenhuizen, waar steeds meer IC bedden bezet werden en het voor de
verplegers een uitputtingsslag lijkt te worden. Het vergt heel veel van hun krachten
om de juiste zorg te blijven bieden. Schrijnend is het ook voor mensen die andere
ziekten hebben en nu te horen krijgen dat ze niet geopereerd kunnen worden. Want
alle IC bedden zijn al bezet. Het is, als je die verhalen hoort en ziet hoe zwaar het
is, om je kapot te schamen. Te schamen dat wij het niet voorkomen hebben. Dat er
nu weer een golf over ons land en over onze ziekenhuizen trekt. Waar waren we in
dit land mee bezig de afgelopen zomer en daarna?
Het Licht van Christus, zal het ons op de been houden? Ook in deze corona
crisis? Gelukkig las ik ook iets positiefs, hoe er vorig jaar met kerst iets bijzonders
gebeurde. Het gaat over Irene die al tien weken op de IC lag. Irene had na een
hartoperatie complicaties opgelopen en kon niet naar de kerstdienst in het
auditorium van het ziekenhuis. De ziekenhuispastor wist hoe belangrijk Kerst voor
Irene was en organiseerde daarom een kerstviering bij haar op de IC. Om 7 uur ’s
avonds was het zover. Op de gang tussen de kamers werden bekende liederen als
‘Ere zij God’ op de piano gespeeld. Irene zat stralend, rechtop in bed, omringd door
haar gezin. Na de muziek, vertelde de pastor over Jezus, hoe Hij als een kwetsbaar
kindje ter wereld kwam. Ze legde de verbinding met Irene en de andere patiënten
op de IC: zij waren ook zo kwetsbaar. Het kwetsbare kind in de voederbak betekent
dat God onze kwetsbaarheid deelt: Immanuël, God met ons.
De pastor schrijft dat ze in een bijzondere kerststemming raakte. Er was een
gevoel dat hemel en aarde elkaar raakten, dat er een moment van welbehagen was
in de kerstnacht. Irene en haar familie voelden zich gezegend door een God die
heel nabij kwam. Wat een bijzondere manier om Kerst met elkaar te beleven, op de
IC.
Ten slotte. God komt tot ons in een rauwe werkelijkheid. Dat horen we al in
het kerstverhaal: geen plaats in de herberg, Maria bevalt te midden van de dieren
op het veld. De Zoon van God kiest het rauwe leven van de herders uit; daar moet
zijn wieg komen te staan. Zo kwetsbaar en zo teer, weet Hij toch de harten van de
mensen te raken. Hij raakt de harten van de herders, die vol verbazing zijn over het
teken uit de hemel. Hij raakt het hart van Maria, een kwetsbare jonge vrouw vol van
geloof in Gods grote daden. Ze kan het nog nauwelijks bevatten wat haar
overkomen is. Ze luistert vol verwondering naar de woorden en bewaart ze in haar
hart. Laten wij vanuit de lockdown opnieuw beginnen, met de Zoon die ons
gegeven is, Amen.

