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ALKMAAR LUTHERSE KERK    KERSTAVONDVIERING 
24 DECEMBER 2019 

 
“Waarom zou je kerst – missen?”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De foto is naar een foto van Philip Schumacher uit de serie  Cosmic Love  
 

orgelspel 
lied 478: 1 
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Welkom: Van harte welkom.  
Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Genade zij u en vrede. Amen 
 
Lied 467 
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2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
`Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriëleis. 
 
3 Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
zij zochten onzen Here met offerand. 
Ze_offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
te_eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis. 
 
Woorden ter voorbereiding: Zo zijn wij dan naar hier gekomen, ieder met 
zijn/haar gedachten rondom kerstmis. Vanuit een drukte, vanuit een gemis, 
hoe zit je hier? Dat er ruimte in ons mag ontstaan om het feest te vieren van 
deze nacht. Laten we een moment stil zijn en dan zingen: 
 



4 

 

 
6 Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 
Gebed: Lieve God laat ons niet alleen verlangen naar licht, een kind, vrede, 
maar ook vurig hopen op de vervulling ervan in onze wereld. Amen. 
Zoals de profeet aanzegt in de nu te horen verzen uit Jesaja 9: 1-5 
en het meezingen met het volgende lied: 
De foto is naar een foto van Philip Schumacher uit de serie  Cosmic Love  

  
 

https://www.mixedgrill.nl/wp-content/uploads/2013/02/cosmic-love6-640x443.jpg
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3 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
En dan kómt de vervulling: 
 
Lucas 2 (vertaling: bijbel in gewone taal) 
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt. Hij wilde alle 
inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit 
gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrie bestuurde. 
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. 
Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van 
Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van 
David, en David kwam uit Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze 
was zwanger.Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. 
Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Zij wikkelde hem in een doek, en 
legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats 
om te slapen. 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden 
de wacht bij hun kudde. 9 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. 10 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. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde 
zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden die we 
nu gaan zingen: 
 
bij het volgende lied gaan we staan en wordt het licht doorgegeven 
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2 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 (2x) 
 
Toch kun je het goede nieuws ook missen….. We luisteren naar de versie van 
Mattheus (NBV) en daarna gaan allen zitten: 
1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de 
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn 
gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, 
en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.In 
Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem (….)’ 7Daarop riep Herodes in het geheim 
de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 
geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, 
zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden 
naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze 
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het 
kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het 
huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het 
eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het 
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kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom waren 
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route 

terug naar hun land. 
13Kort nadat zij op die 

manier de wijk genomen 
hadden, verscheen er aan 
Jozef in een droom een engel 
van de Heer. Hij zei:  ‘Sta op 
en vlucht met het kind en zijn 
moeder naar Egypte. Blijf daar 
tot ik je weer roep, want 
Herodes is naar het kind op 
zoek en wil het ombrengen.’ 

 
De prent is de vlucht naar 
Egypte door Rembrandt van 
Rijn 

 
Meditatie: “Waarom zou je kerst – missen?  

 
deel 1:   Nou dat zou ik helemaal niet erg vinden!  
 
tussenspel: Here Today (1982) van Paul McCartney op piano   
 
deel 2 :  En trouwens hoe zou dat kunnen gebeuren?  
tussenlied 475:

  

 
deel 3: En tenslotte: - waarom zou je?  

 
Magnificat ‘Lof-zangh van Marie’ (Der Fluyten-Lusthof) van Jacob Van Eyck 
(1590-1657): door Raphael Schulte fluit en Pieter Rynja orgel 
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Diaconale kerstcollecte voor kinderen in de knel 
 
Voorbeden met gezongen Heer ontferm U

 
    
Slotlied: Nu daagt het in het oosten      
 

 
 
2 De duisternis gaat wijken 
van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

3 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Zegengroet 
 
en zo kan ieder zijns haars weegs gaan verder en dieper de kerstnacht in 
Viering kerstmorgen  10 uur alhier 
 
(Mocht u aan de uitgang nog iets willen bijdragen, dan gaat dat naar het 
kerkelijk onderhoudsfonds) 
  
 
Aan deze dienst werkten mee:  
orgelspel: Pieter Rynja; fluit: Raphael Schulte; liturgen: Fred Huurman (ouderling van 
dienst), Inge Poser (lector), Shanti van Herk (lector), ds Yvonne Bos 


