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ZONDAG 8 JANUARI 2023 

 

   IN DE 

    BERGSINGELKERK 

 

... “KERSTMIS MET MATTEÜS” … 

 

 

 

 

Voorgangers:  Samuel Jansen 

    Aad van Endhoven 

    Tobias Jansen 

Organist :  Edwin Vooijs 

Lector en  

ambtsdrager  

van dienst:   Arjen Oosterlee 
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Opgang: 

Klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ambtsdrager van dienst en één van de voorgangers. 

Rode kaars gaat wéér aan: 

 “De kaars van Kerst die gaat wéér aan…, 

 laat ieder zien en horen: 

 Een grote ster is opgegaan: 

 Een Kind is ons geboren!!!” 

Intrede: (allen gaan staan) 

V: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Gebed van toenadering: 

V: God, moeder en vader van alle mensen, 

G: Zie ons hier bij elkaar. 

V: Ook wij zijn op zoek naar U. 

G: Geef ons een teken onderweg: 

V: Mensen die ons de goede kant opsturen 

G: als een lichtend voorbeeld, 

V: als sterren in de nacht 

G: op de weg naar U. 

V: Vandaag, en morgen 

G: en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 

 

 

We zingen Lied 919: 1 en 4. 

      (allen gaan zitten) 
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Kyrie: 

V: We hebben al een keer Kerstmis gevierd, twee weken terug 

 hier. Over een voerbak, een stal en zingende engelen: 

G: VREDE OP AARDE VOOR IEDEREEN! 

V: Daar is nog niet zo erg veel van te merken, de vrede is geen 

 stap dichterbij gekomen toch??!! 

G: VREDE OP AARDE VOOR IEDEREEN!  

V: Niet eens zo heel ver hier vandaag is oorlog, daar worden 

 kinderen wakker door het geluid van soldatenlaarzen en 

 bommen. Helemaal niet ver hier vandaan zoeken 

 vluchtelingen een huis.  

G: VREDE OP AARDE VOOR IEDEREEN! (zwarte kaars) 

V: Vlak bij zijn er mensen die gewoon honger hebben omdat ze 

 te weinig eten hebben. Gaan kinderen met een lege maag naar 

 buiten, elke dag opnieuw. 

G: GENOEG OP AARDE VOOR IEDEREEN! 

V: Er zijn mensen die andere mensen haten. Mensen, grote en 

 kleine, die anderen pesten totdat ze er bij neervallen. Er zijn 

 mensen die zelfs geen naam mogen hebben.  

G: LIEFDE OP AARDE VOOR IEDEREEN! (zwarte kaars) 

V: Als onze wereld er nog steeds zo uit blijft zien, moeten we 

 maar blijven roepen: ( zwarte kaars) 

G: GOD STA ONS BIJ.., WANT:  

 WAAR BLIJFT DE VREDE, 

 GENOEG VOOR IEDEREEN, 

 LIEFDE VOOR ALLE MENSEN OP AARDE?! 

Gloria: 

V: Omdat al die oude verhalen ons blijven vertellen dat God niet 

 ver weg is. Dat God juist de kant kiest van mensen op weg 

 naar de echte vrede. Dan moeten wij de moed maar niet 

 verliezen en er over zingen als praten niet meer zo goed gaat.

 Want dat verhaal over God en mensen mag niet ophouden  te 

 bestaan: 



5 

 

We zingen Psalm 72: 1. 

V:  Er is een Kind geboren, een mens is aan ons gegeven. 

 Een voorbeeld geworden voor velen tot op vandaag. 

 De namen van dat Kind zullen worden: Goede Raadgever, 

 Koning van de vrede, God met ons!! 

 

We zingen Psalm 72: 5 en 6. 

V: Dat wij lang en gelukkig mogen leven 

G: IN DE GLORIA!!!! 

 

Dienst van het Woord: 

V: Laat ons bidden: 

 Lieve God, wij willen ook een ster zien zoals die mensen uit 

 het verhaal van vandaag. Dan kunnen wij ook weten waar we 

 zoeken moeten naar U. Dat is wel zo gemakkelijk! 

 Als de verhalen over U ons daarbij helpen, willen we vragen: 

 Dat we goed lezen en horen wat dat oude verhaal ons 

 vertellen wil. Dat vragen wij, meer niet. Amen. 

 

We zingen Lied 333 (2x): 

Kom Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Gesprek met Matteüs en voorganger:  

V: Goedemorgen, u moet Matteüs zijn, want anders stond u daar 

 niet. 

M: Dat klopt, fijn dat ik hier mag zijn en jullie mij uit hebben 

 genodigd. 

V: Nou, dat zit zo: Op eerste kerstdag hebben we uit het boek 

 van uw collega Lucas gelezen en die was toen ook hier. En 

 vandaag vieren we weer Kerstmis maar nu bent u aan de 

 beurt. Zou toch onaardig zijn als we Lucas wel en u niet 

 zouden vragen? 
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M: Daar kan ik inkomen, maar wat heeft u mij te vragen? 

V: Nou eigenlijk dit: Is één verhaal niet genoeg? Waarom moet u 

 (of mag ik jij zeggen)….. 

M: Ik ben gewoon jij. 

V: Nou waarom moet jij ook zo nodig een verhaal schrijven? 

M: Ja, goeie vraag. En Lucas en ik zijn niet eens de enige. 

 Marcus en Johannes zijn ook nog schrijvers van een verhaal. 

 Maar je zult merken dat het steeds over één mens gaat in alle 

 vier die verhalen, en dat is Jezus. En er wordt heel  verschillend 

 over hem geschreven. Iedereen heeft een eigen verhaal met 

 hem. Ze hebben deze verhalen Goede Boodschap genoemd. 

V: Mooi hoor, maar op Kerstmorgen hoorden we hier van Lucas 

 over een stal, en jij hebt het over een huis. Lucas over herders 

 en een voerbak. Nou over die voerbak hebben ze het hier de 

 hele tijd gehad. Bij jou geen herder te zien en zeker geen 

 voerbak. 

M: Nee, ik heb voor mensen uit het Verre Oosten gekozen. Daar 

 zijn later koningen van gemaakt. Ook werden ze wel de 

 “Wijzen uit het Oosten” genoemd. Het zijn eigenlijk magiërs 

 mensen die leven met de sterren. Uit de stand van de sterren 

 kunnen ze een heleboel halen. Mensen met een ander geloof, 

 dan het geloof in de God van Abraham en Sara (en de andere 

 aartsmoeders en vaders in Israël) 

V: Oké, zit daar dan een bedoeling achter of vond je het verhaal 

 van Lucas maar niks? 

M: Nee, nee, Lucas is prima zo! Maar ik wilde het van een 

 andere kant bekijken. Als ik bij het schrijven aan Jezus dacht, 

 dan dacht ik heel vaak aan nog oudere verhalen die ook in  jullie 

 Bijbel staan. Verhalen over die aartsvaders en aartsmoeders, van 

 profeten die steeds vertellen dat ze zeker weten dat er betere 

 wereld komen zal. Er zal iemand komen (ze noemen die iemand 

 Messias, een soort koning) die echt de wereldvrede brengen zal. 

V: Die verhalen kennen we en we lezen ze ook hier. 

M: Ik dacht toen aan de profeet Jesaja als hij schrijft: “Koningen 
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 uit verre landen turen naar de hemel en zien een ster over  deze 

 donkere wereld. Een licht is voor hen opgegaan. En ze komen 

 eraan met kostbare geschenken: goud en wierook!” 

 Nou en toen ik nadacht hoe ik een geboorteverhaal over Jezus 

 zou schrijven, wilde ik de mensen van de hele wereld erbij 

 hebben. Niet alleen het eigen volk maar zoals Jesaja het al zag: 

 alle mensen over de hele bewoonde wereld!!  

V: En jij Matteüs, als jij aan Jezus dacht, dan dacht je ook aan 

 die Messias van de profeten die komen zou. Die leken 

 volgens jou op elkaar. Begrijp ik het goed…? Zo ongeveer? 

M:  Helemaal waar, en dan moet je ook nog weten dat, toen ik  mijn 

 verhaal aan het schrijven was, het een zootje in de wereld was. 

 Misschien nog wel erger dan bij jullie nu!!  

 Maar ik kan er nog veel meer over vertellen! 

V: Nou nee, dan zitten we hier over twee uur nog. Weet je dat jij 

 dit nieuwe jaar in haast alle kerken aan de beurt bent om uit 

 jouw boek te lezen? Tijd genoeg. Laten we eerst wat zingen 

 over dat oude verhaal dat al eeuwen steeds weer verteld 

 wordt. 

We zingen: “In de harten van de mensen”  (1 en 3 solo): 

 

 In de harten van de mensen 

 Leeft een eeuwenoud gerucht. 

 Van een wereld die volmaakt was 

 waarvan God zag dat zij goed was 

 lichtend beeld dat van ons vlucht. 



8 

 

 

3: Als een kind, zo klein en kwetsbaar, 

 teer, maar toch vol zachte kracht, 

 wordt dan Christus steeds herboren, 

 wat in ’t donker leek verloren, 

 wordt weer aan het licht gebracht. 

4: Dunne draad van licht en leven, 

 Geest van God die ons geleidt, 

 voer door eeuwen en door dagen, 

 ons naar heelheid die de aarde 

 van gebrokenheid bevrijdt. 

WE LUISTEREN NAAR HET VERHAAL VAN MATTEÜS. 

(hoofdstuk 2: 1 t/m 12) 

 

We zingen Lied 476: 1 en 4. 

  

E -  cho die    in   ons blijft klin - ken, 
 

         Vonk van God, geef ons  de   durf 
 

’t met dit sprankje   hoop te  wa - gen, 

 
 

,    tot    het groeiend wordt vol-  dra  - gen 
 

 
 

     ons   van bin –nen -uit ver - vult. 
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Meditatie eindigend in: 

V: Van de vrede blijf je dromen, 

 van een wereld in het groen, 

 waar verdriet niet meer kan komen, 

 waar geen mens je kwaad zal doen. 

 Niemand bang meer en alleen, 

 zon en warmte om je heen. 

A: Samen zullen wij weer leren  

 van de vrede, hoe dat moet, 

 hoe je onrecht om kunt keren 

 tot iets heels en tot iets goeds. 

 Zodat alles anders wordt, 

 dichterbij de droom van God. 

V: Van raketten en van zwaarden 

 maken wij gewoon een ploeg 

 en wij zaaien op de aarde 

 graan voor allen, brood genoeg. 

 Liefde is in elke straat 

 niemand wordt er meer soldaat. 

A: Van de vrede blijf je dromen, 

 jij zult zien, soms, hier en daar, 

 hoe er steeds meer mensen komen 

 die niet vechten met elkaar. 

 Die de wegen gaan van God, 

 tot de aarde hemel wordt! 
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V: Zou het een goed plan zijn om daar in dit nieuwe jaar naar op  

 zoek te gaan?  

A: Samen met Matteüs…. 

V: SAMEN MET MATTEÜS……. AMEN. 

We zingen Lied 494: 1 en 2. 

Gaven en gebeden.:  

Over de collecten 

Voorbeden. Na “Laat ons bidden” zegt de gemeente: 

G:  Geef vrede en gerechtigheid en maak de aarde heel. 

 

Stil gebed 

 

ONZE VADER……. 

 

Zending en Zegen: (allen gaan staan) 

We zingen Lied 512: 1,2,3,6 en 7. 

A: Onze dienst aan de wereld gaat nu beginnen. 

V: Wij gaan straks weer naar huis 

G:  met de verhalen van vandaag, 

V: over blijde boodschap voor iedereen, 

G: over samen op weg gaan 

V: naar de wereld waar God thuis is bij de mensen. 

G: Vrede en geluk voor iedereen!! 

V: En daarom wensen wij elkaar in dit nieuwe jaar: 

G:  VEEL HEIL EN ZEGEN VOOR ONS ALLEMAAL!! 

A: Gezegende mensen zijn we want: 
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Voorgangers samen: 

 God zegent en beschermt, 

 God doet het Aangezicht over ons lichten 

 en is ons genadig. 

 God verheft het Aangezicht over ons 

 en geeft aan heel de wereld: 

 Shalom, Salaam, Vrede 

G:   

 
 

  



12 

 

 


