
Thema: Day of Joy 
Kerstmorgendienst 25 december 2016

Voorganger:	 Mw. dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck. 
Organist:	 Aart Bergwerff
met medewerking van 	het koor Non Semper o.l.v. Aart Bergwerff
	 Jan Berkvens, verteller 

Orgelspel: “In dulci jubilo BWV 729” (J.S. Bach (1685-1750)
https://www.youtube.com/watch?v=aH_vRXRkz40

Het kerstverhaal (over herdertjes) van Nelleke Viëtor

De herders
Er was eens een jongetje dat door zijn moeder vroeg naar bed werd gebracht, omdat de volgende 
dag zijn opa en oma, zijn oom en tante en zijn neefjes en nichtjes zouden komen om Kerstmis bij 
hem thuis te vieren. Het zou dan zeker heel erg laat worden. Samen met zijn moeder had hij het huis 
versierd, de kerstboom opgetuigd en het stalletje ingericht. Alleen de chocoladekransjes moesten 
nog in de boom worden gehangen.
De maan scheen helder door een spleet tussen de gordijnen toen Jimmy wakker werd. Het was 
doodstil in huis, zijn ouders lagen zeker al te slapen. Hij dacht aan de volgende dag en ineens was 
hij bang dat zijn moeder vergeten zou zijn de rode lintjes aan de chocoladekransjes vast te maken. 
En dat ze helemaal vergeten zou zijn ze aan de takken van de kerstboom te hangen en dus stapte hij 
uit bed, liep zijn kamertje uit en ging naar de trap. Toen hij langs de slaapkamer van zijn ouders 
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kwam, hoorde hij licht gesnurk en nu wist hij zeker dat hij niemand beneden zou vinden.
Hij opende de woonkamerdeur. Hoewel het licht in de kamer niet brandde, was de kamer verlicht 
want de maan scheen heel helder door het grote raam naar binnen. Hé, dacht hij, mijn ouders 
slapen, maar toch hoor ik stemmen. Op zijn tenen sloop hij naar de boom en ging achter de 
kerstboom op zijn hurken zitten. Het waren mannenstemmen. Uit de keuken, langs de eettafel en de 
bank kwamen een oude en een jonge man de kamer ingelopen. Ze droegen dikke pijen, een touw 
om het middel en ze hadden een staf in de hand. Om hen heen liepen schapen, lammetjes en een 
paar honden.

“Moet je een oude man wakker maken omdat er een kind is geboren? Dat is toch niets bijzonders. 
Die engel heb je natuurlijk verzonnen. Bij ons herders komen geen engelen. Bij ons komen duivels, 
of beter wilde dieren die onze schapen verscheuren.”
“Ik heb het niet verzonnen. We moeten snel naar Betlehem. Daar is een kindje geboren dat vrede zal 
brengen. De hele hemel was vol engelen, geloof me maar.”
Jimmy zag hoe de herders over een weg door de heuvels liepen tot ze bij het stadje Betlehem 
aankwamen. Daar openden ze de deur van een oude schuur en liepen af op een man en een vrouw 
die bij een voederbak zaten waarin een kindje lag. Het rook er naar de dieren die ook in de stal 
stonden: een plompe os en een ezel met een bek vol scherpe tanden. 
“Pas op,” riep Jimmy “dat de os en de ezel de baby geen kwaad doen. Ze denken misschien dat het 
hun voer is. Pas toch op!” Hij schreeuwde het uit.
Toen ging de kamerdeur open. Zijn vader deed het licht aan. “Jimmy, wat doe jij hier?” 
“Ik ben zo bang dat de dieren het kindje kwaad zullen doen,” riep hij en hij begon angstig te huilen.
“Je hebt een nare droom gehad,” zei de vader. “Kom maar even bij ons in bed. Morgen is het 
Kerstmis. Dan kunnen zelfs een leeuw en een lammetje samen spelen in de wei. Want dan is er 
vrede tussen mensen en tussen dieren.”

Koor: En natus est Emmanuel  (M. Praetorius (1571-1621)
https://www.youtube.com/watch?v=7XPUodzPoak

Kerstevangelie: Lucas 2: 1 – 13, 15 – 20 
Gelezen door Jan Berkvens, net overgekomen uit Kaboel, Afghanistan

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 
laten inschrijven. 2 Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad 
Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 
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hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 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: 11 vandaag is in de stad van David voor jullie een 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 kribbe ligt.”   13 En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met de woorden: Ere zij God in onze dagen

https://www.youtube.com/watch?v=y61iJMzgsuU

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: “Laten we 
naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.”  16  Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen 
die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al 
deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Koor: “Herders, hij is geboren” (J. Röntgen (1855-1932)
https://www.youtube.com/watch?v=847v3OTS7Ec

Korte overdenking

JOY TO THE WORLD, the Lord is come.
We zongen het aan het begin, we hoorden het in de woorden van de vader van de kleine Jimmy uit 
het kerstverhaal (Kom bij ons in bed, jongen, morgen is het Kerstmis en dan is er vrede op aarde), 
en we hoorden en zongen het zelf in het kerstevangelie, als mensen van het welbehagen die de 
Kerstvrede uitbundig bezongen. 

Night of Light, Day of Joy.

Het Kerstverhaal
Het Kerstverhaal van de Remonstrantse schrijfster Nelleke Vietor, geboren en getogen Rotterdamse, 
vertelt hoe de kleine Jimmy in de Kerstnacht naar beneden sluipt omdat hij bang is dat zijn moeder 
vergeten is iets voor de volgende dag voor te bereiden. Een zorgzame jongen, die kleine Jimmy, een 
mantelzorger in spe. Want als hij in zijn droom - maar is het wel een droom – het kindje in de 
kribbe ziet  - de voederbak van de dieren – schreeuwt hij 
Pas op, dat de os en de ezel de baby geen kwaad doen! Ze denken misschien dat het hun voer is. 
Pas toch op. 
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De schat.
In dat verhaal komt ook een oude herder voor, een mopperaar, die het verhaal van de jonge herder 
niet gelooft met die engelen die in gejubel uitbarsten en de herders met hun kudden naar Betlehem 
dirigeren.  Zelfs de vreugde van de geboorte van een kind kan die oude mopperaar niet meer 
ervaren! 
“Moet je een oude man wakker maken omdat er een kind is geboren? Dat is toch niets bijzonders. 
Niets bijzonder… Onbegrijpelijk. Hoe kun je de geboorte van een kind - en van een lammetje 
trouwens -  niet meer als een vreugdevol wonder ervaren =
En zeker van een kind waarvan wordt gezegd dat hij VREDE brengt.
Wij zijn hier vandaag met zovelen juist omdat dit verhaal, het verhaal van de geboorte van Jezus 
van Nazareth, die vrede brengt, zo beantwoordt aan het verlangen van mensen, toen en nu. 
Neen, de jonge herder verzon niet jubelende engelen, wij bedenken niet die engelen ook niet + Zij 
zijn uit ons verlangen geboren. De jonge herder vervolgt
“Ik heb het niet verzonnen. We moeten snel naar Betlehem. Daar is een kindje geboren dat vrede zal 
brengen. De hele hemel was vol engelen, geloof me maar.”

De kleine Jimmy aanschouwt het tafereel, het kindje, zijn ouders, de dieren. En maakt zich zorgen. 
Een voorbeeldig joch, die Jimmy.
Ik ben zo bang dat de dieren het kindje kwaad zullen doen, riep hij en hij begon angstig te huilen.
Kinderen kwaad doen, hoe verzin je het. We hebben geen buitensporige verbeelding nodig om ons 
hedendaagse situaties voor de geest te halen waar kinderen kwaad wordt gedaan, de dood worden 
ingejaagd. Niet door dieren maar door mensen, medemensen.
Dan hoop je dat er kleine of grote Jimmy´s opstaan die zich daar zorgen over maken en actie 
ondernemen. Dan hoop je dat je zelf zo heet. 
Wat de kinderen van deze wereld nodig hebben, is VREDE en GERECHTIGHEID. 
Jimmy wordt door zijn vader gerustgesteld, als ouders dat doen 
“Je hebt een nare droom gehad,” zei de vader. “Kom maar even bij ons in bed. Morgen is het 
Kerstmis. Dan kunnen zelfs een leeuw en een lammetje samen spelen in de wei. Want dan is er vrede 
tussen mensen en tussen dieren.”

Grappig beeld, een leeuw en een lammetje die samen spelen in de wei, een vreedzame wereld 
waarin mens en dier in vrede leven.

Met dank aan de profeet Jesaja, maar die zei het ietsje anders
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Jesaja 11:6

Om welk dier, om welk mens het ook gaat, hier spreekt hetzelfde verlangen uit
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Vrede, vreugde, voor allen. 
Bij elk nieuwgeboren kind komt de hoop voor vrede en vreugde weer ter wereld. 
Met Jezus van Nazareth komt ter wereld iemand die ons een oude levenswijsheid voorhoudt, de 
enige wijsheid die vrede en gerechtigheid, licht en vreugde in het leven van de wereld kan baren. 

De Gulden Regel.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet Behandel anderen dus steeds zoals je 
zou willen dat ze jullie behandelen. 
Mat 7.12 en Lucas 6.31

Stilte en voorbeden

Eeuwige, wij danken U
Voor de vreugde van het kerstfeest
Die ons in herinnering brengt
Waartoe wij worden geroepen
Om vrede en gerechtigheid
In de wereld te verwezenlijken,
Voor allen.

Eeuwige, wij danken U voor de mensen 
Die ons zijn toevertrouwd
En ons hart verheugen
Voor de mooie momenten die wij samen mogen beleven
En voor de taken in de wereld die ons enthousiast maken.
Mogen wij dit enthousiasme, deze dankbaarheid 
Nooit veronachtzamen.
Zo bidden wij    Gospodi

Eeuwige,
Wij brengen voor Uw aangezicht de noden van deze wereld
De mensen die in oorlogsgebieden wonen, 
niet weg kunnen of willen 
De mensen die vluchten weg van de oorlog
De mensen die terugkeren naar hun land om die op te bouwen.

De mensen die vrijheid wordt ontnomen
Omdat ze anders zijn, anders geloven, anders liefhebben.
Mogen ze in ons hart en in ons land
Betrokkenheid en gastvrijheid ervaren.
Mogen wij hen behandelen zoals wij behandeld zouden willen worden.
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Zo bidden wij Gospodi

Eeuwige, wij brengen voor uw aangezicht
De zieken, de stervenden, de eenzamen,
Hen  die lijden aan het leven of aan de dood
Wees als een mantel om hen heen geslagen
En maak van ons de instrumenten van Uw liefde
Zo bidden wij   Gospodi

Hoor, Eeuwige, wat wij …
Zo bidden wij Gospodi https://www.youtube.com/watch?v=847v3OTS7Ec

Gezamenlijk gezongen Onze Vader (Rimsky Korsakov) 
https://www.youtube.com/watch?v=GO_bWz0ermI

koor: “Joy to the world” (J. Rutter (1945 - ) https://www.youtube.com/watch?v=EtVikpuMy6I

Orgelspel: Toccata uit Symphonie nr. V (Ch.M. Widor (1844-1937))

https://www.youtube.com/watch?v=jtj300j129k
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