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Stille Nacht – Duifkoor kerst 2019
Stille nacht, heilige nacht.
Groot geluk werd gebracht.
in een kleine armoedige stal
ligt het kind dat geluk brengen zal.
Rust en vrede op aarde,
rust en vrede op aard.
Stille nacht, heilige nacht.
Klein en teer, levenskracht,
licht dat de hoop van miljoenen zal zijn.
Nu ontroerend zo kwetsbaar en fijn.
Bron van weergaloos licht,
bron van weergaloos licht.
Openingstekst
Gij Eeuwige, Oorsprong,
doel en zin van ons bestaan,
wij vragen om Jouw nabijheid, dit uur.
Dit ene uur dragen wij op aan Jou.
Open ons voor Jouw bevrijdende aanwezigheid,
en beziel ons met Jouw woorden en werken,
door Jouw Helende Geest. Amen.

Welkom en inleiding
Welkom. Zoom is geen vervanging van een fysieke viering. Maar
Zoom is het beste alternatief van niets doen. Wat ben ik blij dat
jullie zijn ingeschakeld. Ons thema is Naar een nieuwe
horizon. Al 4 weken zijn we ons aan het oefenen in de reis.
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De horizon is de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Waar
vind je dat nog? Waar vinden we nog stukjes hemel op deze
aarde? Waar horen we nog over een verlangen naar vrede op
aarde, naar nieuw licht in onze duisternis?
Vandaag willen we die nieuwe horizon verkennen. Naar die
plek waar zoveel mogelijk mensen een stukje hemel mogen
ervaren. De plek waar we niet uitsluiten maar insluiten.
We vieren de geboorte van Jezus. We kennen het wel. Geboren
bij Maria en Jozef, in de stal, in een voerbak in lappen
gewikkeld. Ons religieus erfgoed leert ons dat Kerst een
markeringspunt is waar we als collectief elkaar vrede op aarde
wensen.
We hadden 2 weken geleden al de liturgie klaar. Maar deze tijd
vraagt veel aanpassingsvermogen. God zij gedankt voor Diana.
Zij heeft zich schrapgezet en de liturgie herschreven voor de
zoom.
Ik wens ons een mooi uur.
Gebed om ontvankelijkheid
Liefdevolle,
Mogen alle gedachten en gevoelens
die ons klein en angstig houden
in de schaduw komen te staan
van ons geloof, onze hoop en liefde.
Dat we ruimte scheppen,
en loslaten wat tot schaamte leidt.
In Jouw nabijheid willen we zijn,
kome wat komt.
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Candle light – Seattle University Choirs

J. Rutter

https://youtu.be/XqDsnXn6liM

Lezingen
Krachten van licht uit de Bhagavad-Gita
We leven in een wereld, waar er kansen zijn voor vreugde,
licht, liefde, geborgenheid, vrede en mededogen.
We zijn omringd met creatieve krachten, net zo reëel als we
omringd zijn door lucht, licht en zwaartekracht.
Alleen zijn deze krachten van het licht niet in staat om ons te
ondersteunen als we onself niet tot hun bondgenoten maken.
Lucas 2:1-20
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In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de
hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste
registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië
was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in
zijn eigen stad.
Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar
Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij
uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest
bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat
er geen plaats voor hen was in de herberg.
Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten
om de wacht te houden bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de
heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig.
Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede
boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk.
Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de
Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden
dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.’
Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze
loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste
hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een
welgevallen heeft.’
Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de
hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar
Bethlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is
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bekendgemaakt.’ Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en
Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen,
maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die
het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders
werd gezegd.
Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De
herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om
alles wat zij hadden gehoord en gezien; het kwam overeen met
wat hun was gezegd.
Hark the harald angels sing – David Wesley
https://www.youtube.com/watch?v=LmJzonatLyE

Overweging
Ongemak bij oproep activisten woke oordeel
In het zelfbeeld van De Duif zijn we een liberale Oecumenische
Basisgemeente. Ook ik zie mezelf als open minded. Misschien
zelfs onderdeel van de linkse kerk. Maar de eerlijkheid gebied
mij te zeggen..... ik ben minder inclusief en links als ik soms
wens.
Dit jaar had ik een vervelend misverstand met een nieuwe
generatie LGTBI activist. Ik had gehoopt op herkenning maar
het lukte me niet op zijn golflengte te komen. Ik ervaar vooral
zijn oordeel en mijn eigen ongemak om er mee om te willen
gaan.
Vraagje: Ben je woke? Woke is het geestelijk ontwaken, het
proces waarin je ziet hoe verbanden liggen waar anderen nog
blind voor zijn. Neem je de Franse lobby van hernieuwbare
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energie die claimen dat kernenergie ook groen is. Zien dat
Zwarte Piet racisme is? Beseffen wij dat met onze Koentunnel,
standbeelden van Witte de Wit en zeeheldenwijken onze
koloniaal verleden verheerlijken. Wist je dat 99% van
leidinggevende vrouwen hebben #metoo ervaringen. Dat er
ongebreideld sexisme is in kerk, kunst en theaterwereld,
eigenlijk in de hele maatschappij. Dat vleesvervangers
bijdragen aan de ontbossing van de amazone. Woke lijkt op een
profaan calvinisme.
Om het Cruyfiaans te zeggen: Je ziet het pas als je het
doorhebt. Woke.
Kerst- geboorte van Jezus- niet pretentieloos of zonder
consequenties
Maar het is Kerst vandaag. We staan still bij de geboorte van
een bijzonder kind. De verjaardag van Jezus als je wilt.
Dit Kerstkind laat ons dromen van een wereld waar brood,
recht en liefde is voor ieder mens. Dit kind uit de voerbak laat
ons verlangen naar een nieuwe horizon. Vandaag wil ik met
jullie de stappen doornemen van de Advent en Kerstserie.
Oefenen in ontroeren, mildheid, luisteren en
ontvankelijkheid.
Oefenen in ontroeren
De oefening in ontroeren is lastig als je het oordeel voelt,
leerden we van Helma. Ik herinner me dat het conflict met die
homoactivist, maar ook mijn vriend die sprak over zijn pijn
door racisme, zij zetten mij op slot. Ik wil reageren: ‘’Wees
jezelf en val me er niet mee lastig’’. Mijn oordeel staat
verbinding hier in de weg.
Toch is ontroering een prachtige aanvliegroute naar die nieuwe
horizon. Om het voorbeeld van het debat rond Zwarte Piet te
nemen. Ik sloot mezelf af. Er kwam uiteindelijk een
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ommezwaai bij mij over het Sinterklaasfeest. Ik hoorde dat een
zwart kind het Sinterklaasfeest afschuwelijk vond. Hij werd
zwarte piet genoemd en vond dat kwetsend. Ouders vonden het
kwetsend.
Ik was diep ontroerd toen ik hoorde dat een anders gekleurde
Piet, het Sinterklaarsfeest inclusief maakte. Dan is de kleur van
Piet toch ondergeschikt aan een inclusief kinderfeest. Niet het
oordeel maar ontroering helpt ons naar die andere horizon.
Oefenen in mildheid
Mildheid beoefenen is lastig als je een oordeel voelt. De wokebeweging benoemt onze demonen. Racisme zit in ons.
Homofobie zit in ons. Klimaatverandering komt door ons.
Seksime zit in ons.
Hoe kan je in zachtheid reageren? In mijn zelfbeeld ben ik geen
racist, ben ik voor klimaatsolidariteit, ben ik voor gelijke
rechten voor vrouwen en de regenboogfamilie. Mijn reflex op
het nieuwe activisme is verharden en daarmee uit contact
gaan.
Mildheid oefenen, zo leerde we van Diana, gaat niet over hoe
het zou moeten zijn, het gaat hoe we mildheid kunnen leren.
Een besef dat je niet de hele wereld kunt veranderen met jouw
mening. Verken de wereld die onder je boosheid ligt. In
vriendelijkheid en gelijkmoedigheid.
Oefenen in luisteren
Luisteren, zo leerde we van Hans, gaat over aannames
overboord gooien. Luisteren gaat niet over je eigen gelijk
halen. Het ongemak verdragen van een andere mening om er
iets van op te steken. Oefenen in luisterbereidheid. Ik wil
horen wat je verhaal is omdat ik je niet begrijp.
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Ik ken nogal wat mensen die aanstoot nemen aan uitspraken
als: Asielzoekers moeten dankbaar zijn dat ze hier wonen en
zich aanpassen, waarom moeten die homo’s toch nagellak
dragen? Die topvrouwen in Raden van Bestuur zijn niet
vrouwelijk, manwijven. Door nieuwgierig te luisteren ervaar je
verbondenheid met elkaar. Ook een weg naar die nieuwe
horizon.
Oefenen in ontvankelijkheid
Ontvankelijkheid, zei Jan, is je openstellen voor het verhaal
van de ander. Hoeverre sta je open voor de standpunten van de
ander? Racisme in de kerken? Klimaatsolidariteit?
Arbeidsmigratie? LHBT die zich bedreigd voelen.
In mijn werk in de psychiatrie zeg ik vaak. Houd moed. Ik hoor
dat je diep zit maar de meeste mensen gaan stukken beter naar
huis. Voor jou is er ook hoop!
Ik besef me dat je er geen boodschap aan hebt als je in een
diepe depressie of in een angstaanval, Goed nieuws beklijfd
niet. Toch moeten we blijven oefenen.
Krachten van licht
Uit de lezing van de krachten van licht uit de Bhagavad-Gita
staat een belangrijk besef beschreven. Ontroering is daar.
Mildheid is daar. Ontvankelijkheid is daar. Luisteren is een
kwestie van je nieuwsgierig openstellen naar de ander. Het
heeft echter een voorwaarde om te kunnen slagen. Werk je
mee? Werk je mee met de bestaande krachten? Misschien is dit
besef wel woke. Die nieuwe horizon die we door onze oogharen
kunnen ontwaren, die inclusieve samenleving, werken we
mee?
De Nieuwe horizon ligt in ons verborgen. Laten we het
aanspreken. We weten uit onze religieus erfgoed dat het we
moeten streven naar een wereld waar brood, recht en liefde is
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voor ieder mens. Durven we dit paradigma tot toetssteen te
maken? Durven we onszelf te vragen of we (met ons geld,
energie, tijd) bijdragen aan die inclusieve wereld?
Als we dat echt willen dan zullen we ons ongemak moeten
accepteren. Maar als we geloven dat we het kunnen, waarom
zullen we het dan ons oordeel loslaten en gewoon proberen?
Help je mee? Moge het zo zijn
Joy to the world – Pentatonix
https://www.youtube.com/watch?v=Xo64Q2ucQ8&list=PLU_mcNMHvxikl4ALSPM5dYbSzKo2j_vBv&index=22

Joy to the world, the Lord is come!
Let earth receive her King;
let ev’ry heart prepare him room
and heav’n and nature sing,
and heav’n, and heav’n and nature sing.
Joy to the earth, the Savior reigns!
Let men their songs employ,
while fields and floods, rocks, hills, and plains,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat the sounding joy.
No more let sins and sorrows grow
nor thorns infest the ground;
he comes to make his blessings flow
far as the curse is found,
far as, far as the curse is found.
He rules the world with truth and grace
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and makes the nations prove
the glories of his righteousness
and wonders of his love,
and wonders, wonders of his love.

Het hart van de viering:
we delen met elkaar

Nodiging tot delen
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze
gemeenschap kosten. Iedere bijdrage wordt erg op prijs gesteld.
Hartelijk dank!!!
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXm
KRIUDVw
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O come all you faithfull – Pentatonix
https://www.youtube.com/watch?v=Mj7Pr42rliI

Kerstwensen van:
Godian Ejiogu
Koen Pouw
Philip Tijsma
Leonie van der Plas
One Day – Matisyahu met 3000 moslims en joden
https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE

Voorbeden en kerstwensen van Duifleden
Afsluitend gebed

Geschreven staat – Duifkoor H.Oosterhuis/T.Löwenthal
Geschreven staat dat uw Messias komt
op zonnevlagen, vleugels van genezing
en dat Gij komt in hem wees hier aanwezig
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opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen.
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg.
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. (2x)

Zoals uw woord in den beginne sprak,
zoals uw licht in den beginne lichtte,
zo kome uw Messias, uw knecht-koning,
een mens waarin Gij U te kennen geeft.
In diepe nacht is hij de weg gegaan
die in de afgrond voert der sprakelozen. (2x)
Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem.
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God,
een onbekende naam, één van de velen.
Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt.
Een zoon van uw Tora, in U geworteld
Die ons geworden is tot heer en meester.
Lofzang van Maria
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
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Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Onze Vader – in het Russisch
Otche nash – Vox Animae
https://www.youtube.com/watch?v=zvMOeiumd54

Tenslotte
Zegenbede
Moge de Eeuwige,
die in ons geboren wil worden
die ons zegt elkaar nabij te zijn,
jou zegenen en sterken
in jouw zoektocht om
het ongemak te accepteren,
oprecht nieuw gedrag te oefenen
voor die inclusieve samenleving.
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Dat wij het Goddelijke licht
mogen zien in elkaar
en mogen uitstralen.
Amen.
Ding dong merrily on high – Duifkoor

kerst 2019

Ding dong! merrily on high
in heav’n the bells are ringing:
ding dong! verily the sky
is riv’n with angel singing:
Gloria, hosanna in excelsis!
E’en so here below, below
let steeple bells be swungen,
and i-o, i-o, i-o,
by priest and people sungen:
Gloria, hosanna in excelsis!
Pray you, dutyfully prime
your mattin chime, ye ringers;
may you beautifully rime
your evetime song, ye singers:
Gloria, hosanna in excelsis!

Iedereen een Zalig Kerstfeest gewenst!
www.deduif.net
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