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Lessons and Carols 

 

Kerstavond 2019 

22.00 uur 

Ontmoetingskerk 

Dordrecht-Sterrenburg 

 
Om bij elke link naar een afbeelding te gaan, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u 

met de linker muisknop op de link klikt. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward_Burne-Jones_-_Nativity_-_IMG_0732.jpg 
 
Orgelspel Voluntaries van diverse Engelse componisten uit de 18e eeuw 
 
Zingen Lied 506 : 1.2 zanggroep, 4 allen 

 

Openingswoord en gebed 

 
Beeld – Gerda Smelik, Advent 

https://www.artway.eu/content.php?id=2466&action=show&lang=nl 

 
Lezing van Genesis 1,1-5 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, 

en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.  

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en 
hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis 

noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 

 
Zingen Lied 479 : 1.2 zanggroep 3.4 allen in wisselzang 

bij couplet 3 de regels 1 en 2 door vrouwen, 3 en 4 door mannen, 5 en 6 door allen 

bij couplet 4 de regels 1 en 2 door mannen, 3 en 4 door vrouwen, 5 en 6 door allen  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward_Burne-Jones_-_Nativity_-_IMG_0732.jpg
https://www.artway.eu/content.php?id=2466&action=show&lang=nl
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Beeld – Vincent van Gogh (1853-1890), De sterrennacht (1889) 

https://izi.travel/en/7497-vincent-van-gogh-de-sterrennacht-1889/nl 
 

Lezing van Jesaja 9,1.5-6 

Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 

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. 

 

En toch, als ik naar de hemel kijk... 

Het is een groot wonder, 
dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, 
want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. 
Toch houd ik ze vast, ondanks alles, 
omdat ik nog steeds 
aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. 
Het is me ten enenmale onmogelijk, 
alles op te bouwen op basis van dood, 
ellende en verwarring. 
Ik zie, hoe de wereld langzaam 
steeds meer in een woestijn herschapen wordt; 
ik hoor steeds harder de aanrollende donder, 
die ook ons zal doden; 
ik voel het leed van miljoenen mensen mee, 
en toch, als ik naar de hemel kijk, 
denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden, 
dat ook deze hardheid zal ophouden, 
dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen.  

https://izi.travel/en/7497-vincent-van-gogh-de-sterrennacht-1889/nl
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Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden; 
in de tijden die komen, 
zijn ze misschien toch nog uit te voeren. 
 uit: Anne Frank, Het achterhuis 
 

Zingen Lied 448 : 1.2 zanggroep 3 allen 4 zanggroep 5 allen 

 6 zanggroep 7 allen 8 zanggroep 9 allen 

 

Beeld – Almut Colen (1943), Moeder en kind (2001) 

http://www.almutcolen.nl/kerst1.htm# (derde afbeelding links) 
 

Lezing van Micha 5,1-4a 

Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 

uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 

in de dagen van weleer. 
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 

worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 

Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 

Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 

bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 

met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 

en hij brengt vrede. 
 

Beeld – Fra Angelico (c.1395-1455), Annunciatie (1433-1434) 

https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/255.html 
 

Lezing van Lucas 1,26-38 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar 

een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling 
van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 

Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van 

zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel 
zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en 
God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.  

http://www.almutcolen.nl/kerst1.htm
https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/255.html
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Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn 

koningschap zal geen einde komen.’ 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit 

gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal 

over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. 
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 

Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 

leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van 

haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik 
dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer 

alleen. 

 
Een wens 

Ik wens je... 
dat je levenslang in verwachting zult zijn, 
in verwachting van hoop 
van plannen, van ideeën. 
Want wie in verwachting is, heeft toekomst, 
draagt toekomst, is zelf toekomst. 

Ik wens je... 
dat je een voldragen geboorte mag geven 
aan alles wat je bezighoudt, 
dat je zo lang zwanger bent als nodig is. 
Niet korter 
dan zouden je ideeën vervliegen 
je plannen mislukken 
het nieuwe uit je leven verdwijnen 
voor het kans van bestaan had. 

Niet langer 
zodat de tijd van geboorte verstrijkt 
en woorden geen daden worden, 
plannen geen vorm en uitvoering krijgen 
en jij achterblijft met lege handen, 
een leeg hart 
een heden zonder toekomst. 

Durf in verwachting te zijn, 
durf wachten tot de tijd rijp is, 
durf tot handelen over te gaan als de tijd daar is. 
Wees moedig 
en geef leven aan de hoop. 

 Marijke de Bruyne  
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Zingen Lied 443 : 1 zanggroep 2 allen 3 zanggroep 4 allen 

 

Beeld – Barbara Barnes Allen (1948), The word became flesh 

http://caitlintrussell.org/tag/john-11-14/ 

 
Lezing van 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 

Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 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. 
 

 

Beeld – Geertgen tot Sint Jans (1465-1495), Geboorte in de nacht (1490) 

https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/876.html 

 

Lezing van Lucas 2,8-16 

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: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

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.  

  

  

http://caitlintrussell.org/tag/john-11-14/
https://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/876.html
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De Herders 

Omdat eenvoudigen verstaan 
wat door geen ingewikkeld zoeken 
noch lezen in geleerde boeken 
begrepen wordt of nagegaan, 
zijn herders toen in Uwen stal 
geknield en hebben U aanbeden; 
dit is tweeduizend jaar geleden 
en nog weet elk het overal. 
 
Geen mens heeft ooit hun naam gemeld, 
de rest van hun onschuldig leven 
is door geen wetenschap beschreven, 
wordt slechts aan kinderen verteld. 
 Anton van Duinkerken 
 

Zingen Lied 484 : refrein allen, coupletten zanggroep 

 

Beeld – Basilica Sant’Apollinare Nuovo te Ravenna, De drie wijzen (c.560) 

https://archeologieonline.nl/blog/de-drie-wijzen-uit-het-oosten 

 

Lezing van Matteüs 2,1-11 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de 

pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 

zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij 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, ‘want zo staat het geschreven bij de 
profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de 

leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal 

hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 
van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en 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.’ Nadat 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. Toen ze dat zagen, werden ze 

vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met 
Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.  

https://archeologieonline.nl/blog/de-drie-wijzen-uit-het-oosten
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Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken 

aan: goud en wierook en mirre. 
 

Mensen van goede wil 

Mensen van goede wil geloven, 
ondanks de feiten, 
dat vrede kan in deze wereld. 
En dat menswording 
geen zeldzaam mooi verhaal 
van lang geleden is, 
maar iets dat moet gebeuren, 
nu en altijd weer opnieuw. 

En het gebeurt. 
Waar men het niet verwacht. 
Onhoorbaar als het licht 
dat wolken openscheurt. 
Iemand doorbreekt 
de enge kring van zijn bestaan 
om bondgenoot te worden. 
Biedt onberekend woord en brood. 
Geeft onderdak en warmte, 
mededogen of een handvol hoop. 

Mensen van goede wil 
volgen de ster die naar de ander leidt. 
En met de ogen van hun ziel 
zullen zij overal het kind herkennen. 
 Kris Gelaude 
 

Zingen Lied 477 : 1 allen 3 zanggroep 4.5 allen 

 
Beeld – Corinne Vonaesch (1970), Woord van licht (Parole de lumière 2, 2011) 

http://c-vonaesch.ch/galerie/content/parole-de-lumiere-2/ 

 

Lezing van Johannes 1,1-14 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het 

was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan 

van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen.  

http://c-vonaesch.ch/galerie/content/parole-de-lumiere-2/
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Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als 

getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij 
was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, 

dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de 

wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat 
van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel 

ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen 

van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 

verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 

waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van 

de Vader. 
 

Zingen Lied 488 : 1 allen 2 vrouwen 3 zanggroep 4 mannen 5 allen 

 

Als ieder mens 
Als ieder mens, 
eens een Herder wilde zijn 
voor buur en vreemdeling 
voor broer en kameraad. 

Als ieder mens eens 
een Engel wilde zijn 
op school en werk 
of zomaar 
in een straat. 

Als ieder mens 
eens Ster wilde zijn 
een lichtpunt 
op de weg 
van liefde en haat. 

Dan werd een verhaal,  
een evangelie, 
weer eindelijk vertaald 
naar mensen toe: 
Een Herder, een Engel, 
een herberg, een Ster, 
de stad 
iets meer bewoonbaar 
de vrede 
minder ver.  
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Slotgebed en zegen 

 
Zingen Lied 481 

 

ZENDING en ZEGEN 

 

De collecte bij het uitgaan is bestemd voor voor Aidswezen in Zambia 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden 

zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was 

steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die 

hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen 
voor staan. 

In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. 

Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, 
zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. 

Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders 

leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. 

De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie 
weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.  

We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun 

kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen 
kind er alleen voor staan!…  

 

Muziek 

 

 

 

 
Voorganger ds Kees Streefkerk 

Organist Marcus van Driel 

Trompettist Peter de Bruin 
Ouderling Marco Molendijk 

Lectoren Leden van de gemeente 

Diaken Marjolein Attasio 
Kosters Kees en Thea Abrahamse 
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