
 

 

 

“In een ander licht”  
 

Kerst 2021  

 

Uitgave van “Kerk tussen de dijken”  

 

 

 



In een ander licht.        
Dat hoor je nogal eens: dat werpt een ander licht op de zaak.            

Nieuwe inzichten, nieuwe feiten kunnen een andere zienswijze 

veroorzaken. Onze tijd wordt beheerst door crisis, tegenstellingen en 

duistere toekomstbeelden. En dan lezen we met de kerstdagen het verhaal 

over het licht. De komst van de Here Jezus kan een andere licht over je 

leven werpen. Dat kan door de betekenis die de Here Jezus zelf heeft. Dat 

kan door het koninkrijk wat Hij wil stichten en dat kan door de toekomst 

die Hij ons schenkt. De betekenis is redding van zondaren, het koninkrijk 

staat voor liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid en Hij belooft een 

eeuwige toekomst vol vrede. 

Dus niet alleen je ervaringen, gevoelens of gedachten. En niet alleen wat je 

zichtbaar en tastbaar kunt waarnemen. En niet alleen verleden en heden. 

Maar dat wat je gelooft, waar je op hoopt en dat wat je liefhebt kunnen je 

gemoedstoestand en je keuzes bepalen.  

In dit boekje een aantal korte meditaties over de verbinding tussen het 

Evangelie van Lucas en het boek Openbaring. En daarnaast puzzels, 

tekeningen, gedichten en informatieve dingen. Allemaal met het doel om 

jullie van dienst te zijn met kerst 2021 en dat jullie dit alles mogen beleven 

vanuit een ander licht.   

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, 

geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Lucas 1:6 

Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, 

zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u 

bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet 

verloochend. Openbaring 3:8 

Het boek Openbaring begint met 7 brieven aan kerkelijke gemeenten.   

Eén daarvan is geschreven aan de gemeente van Philadelphia. Een hele 

kleine gemeente in een hele moderne stad voor die tijd. Maar Jezus 

waardeert hun inspanningen enorm. Hij vindt de gelovigen daar zo goed, 

dat Hij de deur van de hemel voor hen openzet. Wat doen die mensen dan 

zo goed? Nu ze zijn trouw, laten zien wat het geloof voor hen betekend, 

volgen Jezus in alles na en stonden in de gunst bij het gehele volk. Daar 

kunnen wij nog wel iets van leren. Jezus ziet dus niet naar de perfecte 

organisatie, niet naar het succes, niet naar de flitsende sprekers of een 

perfect programma. Maar Hij ziet hoe het geloof deel uitmaakt van 

mensen en hoe ze dat in de praktijk laten zien. Hij wil voorbeeldchristenen 

en geen naamchristenen. Blijven vertrouwen ook al zijn de ervaringen 

totaal anders. “Want ook al hebt u weinig invloed” zegt Jezus, toch maakt 

u het verschil. En zo is het ook begonnen. Het verhaal van Jezus begon niet 

bij machtige heersers of in de tempel. Maar bij eenvoudige vrome mensen 

zoals Zacharias, Elisabeth en Maria. Mensen die vertrouwen hadden en 

vanuit die overtuiging handelen en zich dienstbaar opstelden.   



Kerstvraag over de evangeliën.                        
Iedere vraag levert een antwoord op, de eerste letter 

daarvan moet je noteren. Die letters vormen samen de 

eerste regel van een kerstlied. De letters staan nog 

niet in de juiste volgorde, dat moet je zelf doen. In het 

kerkblad van de volgende keer komt de uitslag.  

1. De evangelist Matheus was voordat hij door de Here 

Jezus geroepen was van beroep tollenaar. In het 

evangelie van Marcus komen we ook een tollenaar 

tegen die Jezus volgde. Veel Bijbeluitleggers denken dat het om dezelfde 

persoon gaat. Maar hoe noemde Marcus hem? (Marcus 2:14) 

2. In het kerstevangelie van Lucas komen we een vrouw tegen die 

minstens 100 jaar moet zijn. Wie bedoelen we? (Lucas 2:36) 

3. Hoe mooi het kerstverhaal ook is. Ook hier zit een donkere kant aan. De 

kinderen van Bethlehem worden in opdracht van koning Herodes 

vermoord. Matheus zegt dat hiermee de profetie van Jeremia is vervuld. 

Welke vrouw citeert hij om daarmee aan te geven, dat ze de moeder is van 

de Israëlieten? (Matheus 2:18) 

4. Matheus begint zijn stamboom met Abraham en Lucas met Adam. Wie 

noemt Matheus als tweede?  (Matheus 1:2) 

5. Na de opstanding van Jezus maakt Hij aan twee personen duidelijk dat 

het gehele Oude Testament al over Hem sprak en Hem aankondigde.  Uit 

welk dorp kwamen die twee? (Lucas 23) 

6. Het evangelie van Johannes stapt al heel snel over naar de periode dat 

de Here Jezus begon met Zijn werk op aarde. In welk dorp begon Jezus met 

Zijn eerste wonder volgens Johannes? (Johannes 2:1) 

7. Marcus begint zijn evangelie met Johannes de doper. Niet in Bethlehem 

of Nazareth maar bij een rivier. Welke? (Johannes 1:5) 

 



8. Matheus noemt in het geslachtsregister de koningen van Israël. Onder 

hen bevindt zich een koning die op zijn 16e begon met regeren en dat 52 

jaar lang vol hield. Het was een vrome koning, maar uiteindelijk werd hij 

hoogmoedig en wilde hij zelf een reukoffer brengen. Terwijl God duidelijk 

had gemaakt dat dit het werk van de priester was.  God strafte hem met 

melaatsheid. Over wie hebben we het? (Matheus 1:8 en 9) 

9.  Welke profeet beloofde een nieuwe herder en doelt daarmee op 

iemand uit het geslacht van David? ( ?? 34) 

10. De evangelist Johannes begint zijn evangelie door Jezus een hele 

bijzondere symbolische naam te geven. Johannes schrijft: “Het…….. was in 

de wereld.” Welk woord moet op de puntjes staan? (Joh 1:10) 

11.  In welk dorp in Israël groeide Jezus op? (Lucas 2:39) (Het begin van…?) 

12. Het evangelie van Lucas begint en eindigt in de tempel. Welke persoon 

noemt Lucas bij naam die een belangrijke functie in de tempel vervulde? 
(Lucas 1:8) 

13. Maria gaat tijdens haar zwangerschap drie maanden naar een 

familielid. Wie was dat? (Lucas 1:56) 

14. De Israëlieten accepteren de Here Jezus niet als Hij begint met Zijn 

werk. Hij geeft als voorbeeld hoe God wel luisterde naar de gebeden van 

de weduwe van Sarepta en de Syriër Naäman. Welke twee profeten 

stuurde God toen?  (Maar 1 letter nodig) (Lucas 4:25-26) 

15. Voorheen werd Jezus in een kribbe geboren. Maar in de Nieuwe 

Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap geven ze daar een 

nieuwe naam aan. Welke is dat? (Lucas 2:12) 

16.  Ze worden ook wel boodschappers van God genoemd. Zacharias, 

Maria, Jozef en de herders krijgen met ze te maken. Over wie hebben we 

het hier? (Lucas 1;13, 1:26 en 2:10) 

17. De Bijbel is een goudeerlijk boek. In het geslachtsregister staat dat 

Salomo geboren werd uit de relatie van David en Bathseba. Maar eigenlijk 

behoorde deze vrouw toe aan iemand anders. Wie was dat? (Matheus 1:6) 



18.   Hij was de secretaris van Paulus en verzamelt zijn gegevens als Paulus 

in 57- 59 na Chr. in de gevangenis zit. Uiteindelijk draagt hij zijn evangelie 

op aan een zekere Theofilus. Over welke evangelist hebben we het? (Lucas 1) 

19. In het prachtige boekje Ruth lijkt een begin te worden gemaakt met 

koningshuis van David. Waar de Here Jezus uit voortkomt. Wat was de 

naam van dat jongetje dat uit dat huwelijk geboren werd? (Matheus 1:5) 

20. Als de Here Jezus wordt opgedragen in de tempel te Jeruzalem, wordt 

Hij in de handen genomen door iemand waarop de Heilige Geest rustte. 

Wie was die persoon? (Lucas 2:25) 

21. Matheus geeft Jezus nog een andere naam. “De maagd zal zwanger 

worden en een zoon baren en ze noemen hem…….” Welke naam bedoelen 

we? (Matheus 1:23) 

22. We lezen over een groot hemels leger dat God prees met een lied.  

Met welk woord begint dit lied? (Lucas 2:14) 

23. Welke profeet kondigde Jezus aan met de namen: Wonderbare 

raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader en Vredevorst (?? 53) 

24. Jozef was niet naar zijn grootvader genoemd. Hoe heette die eigenlijk 

wel? (Matheus 1:15) 

25. Als Gabriel Jezus aankondigt maakt hij meteen een verbinding met het 

koningshuis van David. Wat is het bijzondere kenmerk van dit 

koningschap? (Lucas 1:32-33) 

26. Wie Jezus volgt loopt nooit meer in de duisternis. Jezus noemt zichzelf 

zo en Hij vraagt dat wij dat ook willen zijn?  Welke metafoor bedoeld Jezus 

eigenlijk?  (Johannes.1:9, 8:12 en Matheus 5:14) 

27. Welke keizer regeert het romeinse rijk als de Here Jezus gedoopt 

wordt? (Lucas 3:1 en 21) 

28. Bij Matheus lezen we dat een engel Jozef en Maria waarschuwt dat er 

gevaar dreigt voor de kinderen van Bethlehem. Naar welk land vluchten 

Jozef en Maria? (Matheus 2:14) 



Wees niet 

bang  

 

 

 

 

 

 

 

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn 

gunst geschonken. Lucas 1:30 

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn 

rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 

Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. 

Openbaring 17-18A 

Wij hebben een bepaald beeld bij ons leven. Dat is meestal een rechte lijn 

langzaam naar boven. Het moet altijd een beetje beter gaan. Maar de 

ervaringen leren ons dat het zo niet werkt. Ons leven is een 

aaneenschakeling van hoogte- en dieptepunten. En vaak herkennen we de 

oorzaken van ons handelen niet en kunnen we al helemaal niet de 

gevolgen overzien. Dat maakt ons onzeker, bezorgd en bang. En het lijkt 

dat juist in deze tijd, alle crises tegelijk komt. Coronacrisis, klimaatcrisis, 

geldcrisis, kerkcrisis en ga maar door… In de bovenstaande teksten gaat 

het over twee mensen die twee hele bijzondere ervaringen hebben, 

ervaringen die hun totaal van hun stuk brengen. Maar beide krijgen ze die 

arm van de engel op hun schouder gedrukt met de woorden “Wees niet 

bang” Want zij en wij hebben een God die het begin en het einde is. En Hij 

heeft ons leven in Zijn hand.  



Hoe lees je het boek Openbaring? 

Veel mensen vinden het laatste boek van de 

Bijbel maar een moeilijk boek, waar ze 

weinig van begrijpen. Juist nu het dit jaar in 

de belangstelling staat binnen de 

Protestantse kerk zie je ook, hoe 

verschillend we dit boek lezen en daardoor 

ook verschillend gaan uitleggen. Op deze 

bladzijde zal ik proberen om in ieder geval vier verschillende zienswijzen te 

benoemen. We kunnen namelijk het boek Openbaring lezen:    

Als een troostboek.                            

Voor veel mensen is het boek Openbaring een troostboek en dan vooral 

voor de eerste lezers. Dat zijn in dit geval Christenen die te maken kregen 

met onderdrukking en vervolging. En mogelijk ook nog onder hen joden 

die moesten vluchten voor de Romeinen, immers het boek is na de 

verwoesting van de tempel in 70 na. Chr. geschreven. Voor deze lezers is 

er geen eindtijdverwachting, geen oordeel en geen nieuwe hemel en 

aarde. Veel teksten en beelden worden symbolisch uitgelegd. We vinden 

deze zienswijze vooral terug in de liberale of ook wel genoemd vrijzinnige 

theologie.  

Als een spoorboekje.                       

Anderen lezen het boek vooral als een spoorboekje. Je kunt nu al bepalen 

waar je bent en je kunt ook zeggen waar je in de eindtijd naartoe gaat. 

Vaak maakt men gebruik van kaartjes en vaste lijnen. En er zijn er ook die 

hier tijden bij durven te zetten. Hoelang alles nog duurt tot de Here Jezus 

terugkomt? Het boek wordt gelezen als werkelijke geschiedenis die nog 

staat te gebeuren en moet feitelijk worden gelezen. Deze wijze van denken 

vinden we vaak terug in de evangelische kerken en als je wat over de 

eindtijd wilt opzoeken op Internet, dan kom je deze zienswijze ook vaak 

tegen.    

 

 



Als een geschiedenisboek over de kerk.              

In de Rooms-katholieke en Protestantse traditie zijn we gewend om het 

boek vooral te lezen als een boek wat gaat over Jezus en de kerk en hoe 

die uiteindelijk elkaar weer zullen vinden. Zoals Jezus met Hemelvaart 

opsteeg naar de Hemel, zo komt Hij ook weer terug naar de aarde. 

Volgens die uitleg zitten we al midden in de geschiedenis van het boek en 

is het kwestie van volhouden totdat Jezus weer terugkomt. De christelijke 

gemeente zal te maken krijgen met beproeving, lijden en vervolging maar 

er is meer dan voldoende compensatie. Het lijden wordt beloond.     

Als een sciencefiction boek                           

Veel mensen lezen het boek Openbaring als een boek wat gaat over de 

grote strijd tussen goed en kwaad. Een strijd waar we middenin zitten en 

die zich steeds weer opnieuw herhaald. Steeds zijn er nieuwe 

kwaadaardige leiders zoals Stalin, Hitler of de Kim dynastie. En ook steeds 

vind je weer goedwillende mensen als, Gandhi, Maarten Luther King of 

moeder Theresa. Getallen, namen en steden krijgen daar een geheel eigen 

betekenis. En de boodschap is: het goede zal uiteindelijk het kwade 

overwinnen.  

En hoe nu verder?        

Het is denk ik goed om even bij jezelf vast te stellen, hoe jij zelf dat boek 

leest? En ook misschien wel hoe je daartoe bent gekomen? We moeten 

ons beseffen dat we in de Protestantse traditie nog niet veel hebben 

nagedacht over dit thema en we dus dit ook nog wat moeten ontwikkelen.  

Ik besluit dit artikel met hoe ik er zelf in sta. Niet omdat jullie er ook zo 

over moeten denken maar wel om de plaatsbepaling: 

• Ik lees het boek Openbaring als feitelijk geschiedenis, de eerste 

drie hoofdstukken gaan over de kerk en daarna wordt beschreven 

hoe het in de eindtijd zal gaan als Jezus terugkomt 

• Ik lees het boek met respect voor de eerste hoorder, alles wat erin 

staat moeten zij ook kunnen begrijpen. Wat wel een belangrijk 

punt hierbij is, is dat de eerste hoorder goed op de hoogte was van 

de profetieën uit het Oude testament. 



• Het gaat in het boek niet alleen over de verlossing van de 

gemeente van Jezus Christus, maar ook over de redding van 

Israëlieten. Er zijn twee volken en twee reddingsplannen. 

• En er is één overwinnaar; Jezus Christus die koning wordt over een 

nieuw rijk, waar geen kwaad meer zal zijn en waar de gelovigen 

het in eeuwigheid goed zullen hebben.  

 

 

Hoop en licht tijdens de Pandemie  

De pandemie zo onverwacht; 
de wereld in misère. 
Het is zo anders dan gedacht; 
een virus als barrière.  
  
Laat hoop in ‘t hart blijven bestaan, 
met moed èn het vertrouwen, 
weer nieuwe wegen in te slaan 
om toekomst op te bouwen. 
  
In vrede èn gerechtigheid, 
voor mens, dier en natuur, 
gelijkheid en barmhartigheid, 
voor iedere cultuur. 
  
De sterren blijven schijnen, 
als weerschijn van Zijn Licht, 
het duister zal verdwijnen, 
Gods zoon geeft ons weer zicht.  
 

Coby Verhey- de Peuter 

 



Het eeuwigdurend koningschap van David            
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. 

Lucas 1:32 

“Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken 

voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 

morgenster.’ Openbaring 22:16 

 

 

 

 

 

Het beeld van Koning 

David in Jeruzalem  

In het Oude testament lezen we op verschillende plaatsen (2 Samuel 3:9-

10, 2 Sam 7:8-16, 2 Samuel 23:5, Psalm 89 en Psalm 110) dat God een 

eeuwigdurend verbond sluit met het koningshuis van David. Toch houdt 

dat koningshuis niet lang stand. Al na koning Salomo breekt het in tweeën 

en ontstaan er twee koningshuizen in Israël. En uiteindelijk raakt Israël die 

beide nog kwijt na de breuk van het Sinaïtische verbond. Dit heeft tot 

gevolg dat ze in ballingschap gaan. Als de joden weer terugkeren naar hun 

geboorteland komt er geen koningshuis meer. Althans niet van David, later 

wel van Herodes. Veel joden moeten zich dan ook hebben afgevraagd: wat 

komt er van dit verbond terecht? Als de engel Gabriel bij Maria komt dan 

geeft hij meteen aan dat de Here Jezus gezien wordt als een waardige 

troonopvolger van het koningshuis van David. En zo ziet Jezus dat zelf ook.           

Dat kunnen we lezen in bovenstaande tekst. Wat Johannes en de profeten 

uit het Oude testament te zien krijgen is dat uiteindelijk Jezus terug zal 

keren, dat Hij de koning wordt van de hele wereld en dat Hij zal regeren 

vanuit Jeruzalem. Daar kunnen we ons nu nog nauwelijks iets bij 

voorstellen, maar zo wordt die belofte in de eindtijd werkelijkheid.     



Van de Kindernevendienst 

Advent 2021 

In deze periode van Advent bekijken we in de kerk  “het plakboek van 

Lucas”  

Iedere week nemen we dit plakboek mee naar de kindernevendienst en 

behandelen bekijken we welke herinneringen en informatie Lucas heeft 

verzameld om het verhaal in de bijbel te schrijven.  Zo bekijken we de 

plaatjes van Elisabet en Zacharias, en zien we hoe de engel bij Maria komt. 

Daarnaast  heeft Lucas veel informatie verzameld over wat bijvoorbeeld 

een tabernakel is, en zoeken we naar de betekenissen van moeilijke 

woorden in de bijbel. 

De kinderen die de kindernevendienst bezoeken krijgen (net als afgelopen 

jaar) ook een boekje voor thuis mee.  Dan kan er ook gedurende de 

schoolweek iedere dag een stukje gelezen worden, of een puzzeltje of 

proefje gedaan worden. 

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie (ontvangt u) een knutselblad voor 

een kersthanger. We willen jullie / u vragen het lichtje te maken, zodat we 

deze kunnen ophangen in de kerk. Inleveren- ophangen kan tijdens de 

diensten de komende zondagen. Wanneer je/u even niet naar de kerk 

komt, dan kun je/ kunt u het wellicht even langsbrengen bij de leiding van 

de kindernevendienst of 1 van de kerkenraadsleden. Het komt dan wel op 

de juiste plaats terecht. 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen! 

 

 

 



Samen sterk! 

 

Binnen de kerken in Nederland en ook hier in de kerk van: “Kerk tussen de 

dijken” maken we ons toch wel wat zorgen. In Nederland en in de rest van 

de wereld krijgen we steeds meer te maken met polarisatie, een moeilijk 

woord voor tegenstellingen. Die tegenstellingen maken verbindingen en 

relaties kapot en zorgen uiteindelijk voor eenzaamheid. Ik denk dat u zelf 

inmiddels daar verdrietig genoeg al voorbeelden van kunt geven. Je hoeft 

maar gevoelige thema’s aan te snijden, ik denk aan: Wel of niet inenten? 

Wat moeten we met de vluchtelingen aan? Wat doen we met de 

klimaatproblemen? Of wat vinden we van onze bestuurders? En voor dat 

we het weten verliezen we elkaar. 

We hoeven geen lange discussie over waar dat vandaan komt? Want het is 

de duivel die zijn naam waarmaakt. Meestal noemden we hem dan ook 

diabolos. En dat betekent degene die verwart of tegenstellingen creëert.  

Al zullen filosofen het ook houden op groeiend individualisme en het 

verstaan van een diverse waarheid, waarmee er uiteindelijk alleen nog 

maar gezag is voor het eigen ik: Hoe ik het zie? Hoe beleef ik het? Wat zijn 

mijn normen en waarden?   

Binnen de christelijke gemeente delen we de overtuiging dat we elkaar 

moeten liefhebben, dat we barmhartig, rechtvaardig en verantwoordelijk 

moeten handelen en dat we onze naaste moeten zien als onze zuster of 

broeder. 



Zo is Jezus zelf een voorbeeld voor ons in Zijn onbaatzuchtige liefde en laat 

Hij ons de Heilige Geest na met eigenschappen als geduld, vriendelijkheid., 

liefde, vreugde, vrede, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing.         

Maar de tijd is ernaar dat er spanningen ontstaan en er ingrijpende keuzes 

moeten worden gemaakt. Daarnaast speelt vermoeidheid een grote rol, er 

wordt veel van ons gevraagd.  

Wij roepen u op om eensgezind te blijven, naar elkaar te luisteren en 

begrip te tonen voor de ander en zijn overwegingen. Dat we oprecht 

blijven zoeken naar verbindingen en naar vrede. Want alleen samen 

kunnen we de crisis aan, moeten we elkaar helpen en hebben we elkaar 

nodig.  

Dat vraagt om een omslag van denken. Het bepaalt je bij je diepste 

overtuigingen. Dat stijgt uit boven ervaringen, gevoelens en gedachten. 

Toch willen we zo vanuit onze kerkgemeenschap getuigen van geloof, 

hoop en liefde.    

Kerkenraad Kerk tussen de Dijken   

  

“God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij 

hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte 

meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en 

geduldig. Denk niet aan jezelf, 13maar accepteer elkaar, en vergeef 

elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. 

Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt 

van jullie een volmaakte eenheid. Jullie zijn uitgekozen om samen één 

kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede 

jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar!” 

Paulus aan de Kolossenzen (H3:12-16 BGT) 



Een geweldig uitzicht!                     
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht 

uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis 

verkeren, in de schaduw van de dood. Lucas 1:78-79 

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet 

me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God 

vandaan. Openbaring 21:10 

 

Johannes krijgt zijn visioen vanuit vier verschillende plaatsen te zien. Eerst 

van Patmos (H1:9-4:2), dan wordt hij opgetrokken naar de hemel(H4:2-

17:3), dan neemt Jezus hem mee naar de woestijn en krijgt hij vooral het 

oordeel te zien (H17:3 – H21:10) en dan tenslotte neemt Jezus hem mee 

naar een hoge berg waar Johannes mag zien hoe alles uiteindelijk nieuw 

zal worden (H21:10-H22:11). 

Dat tafereel komt ons bekend voor. We lezen in Deuteronomium 34 hoe 

Mozes de berg Nebo beklom en daar het beloofde land Israël mocht zien. 

Wat God daar het land van de belofte noemt, maar waar Mozes zelf niet 

meer zal intrekken. Het valt ons niet zo op, maar voor de joden is dit het 

laatste verhaal van de Thora en sluit het daarmee af. Net zoals bij ons de 

Bijbel eindigt met het verhaal uit Openbaring 21 en 22. Beide keren zit 

daar dezelfde boodschap in. God houdt zich aan Zijn beloften en Hij brengt 

ons bij het beloofde land. Zo zag Zacharias het ook en daarvan getuigt hij 

in zijn lofzang. (Lucas 1:68-80)  

   



Beste gemeenteleden, 
 

Het blijft een vreemde tijd met allemaal beperkingen. Onze erediensten 

zijn onwennig, wanneer we fysiek elkaar lopen te mijden en bezoekwerk is 

er maar mondjesmaat.  De gezellige dagen zoals Sinterklaas moest ook 

met de nodige voorzichtigheid worden gevierd en dan mis je elkaar toch 

wel in deze donkere dagen. Gelukkig kunnen we andere wegen 

bewandelen om van elkaar op de hoogte te blijven.   

 

Daarom deze nieuwsbrief, waarin Pieter Knijff verschillende teksten uitlegt 

en de moeilijke teksten uit Openbaring verbindt met het Kerstevangelie 

van Lucas. De combinatie van het uitzien naar Jezus als Kindje in de kribbe 

en naar zijn wederkomst op aarde. 

 

Ook van de kindernevendienst een gedeelte over wat er in de kinderdienst 

verteld en behandeld wordt en verder nog een interessant verhaal en een 

mooie puzzel. 

 

Natuurlijk zijn er ook zakelijke mededelingen die, wanneer het kerkgaan 

moeilijk of zorgelijk is, vaak minder goed tot je komen. Daarom even een 

paar dingen van de kerkenraad. Tegenwoordig doen we alles in de kerk 

weer op 1,5 meter, als dat mogelijk is en verplaatsen ons zo weinig 

mogelijk en als we dat wel doen het liefst met een mondkapje voor. 

 

Op 2e Kerstdag waren we gewend om van een kopje koffie met wat lekkers 

erbij te genieten. Dat gaan we nu ook proberen met zo weinig mogelijk 

bewegingen. Daarom bij het binnenkomen een kopje koffie meenemen 

naar een plaats, waar tafels staan met koffie- en theekannen voor de 

tweede, en misschien wel derde ronde en de versnaperingen ook 

uitgestald staan zodat we kunnen blijven zitten. Op deze manier proberen 

we toch een mooie en waardige Kerst te vieren. 

 

In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we besloten de 

Nieuwjaarsdienst met de goede wensen te verplaatsen naar 2 januari. 

Gezien de vele aangegeven diensten achter elkaar en de huidige 



beperkingen leek het ons beter de dienst van zaterdag 1 januari te laten 

vervallen.  

Om vóór 17.00 uur klaar te zijn is de oudejaarsdienst om 16.00 uur. 

Op 2 januari begint de dienst wel normaal om 9.30 uur. 

 

Verder rest ons u een gezegende Kerst toe te wensen en een gezond 2022. 

 

 

Cadeautje van organist Griet Wijbenga-de Haan 

 

 

 

Waarvoor onze hartelijke dank en niet alleen voor de liedboeken, maar 

vooral voor het orgelspel en het “opleuken” van de erediensten. 

Namens de kerkenraad, 

Adriaan Stap, voorzitter. 

 



Kerstpakketten. 

In deze tijd ontvangen velen een kerstpakket. 
Sommige wel meerdere. 
Misschien is het een idee om van alle "fretterij" weer nieuwe pakketten 
samen te stellen voor de voedselbank.???? 

 

 
U mag de producten inleveren voor of na de kerkdiensten op zondag en in 
de kerstdagen zodat ze daarna bij de voedselbank worden afgeleverd. 
Wanneer de tijd of plaats u niet uitkomt, dan kunt u telefonisch contact 
met 0518-402968 en een afspraak maken over waar en wanneer het u het 
beste past. 
 
Renske Keizer. 
 

 



Een open hemel               
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 

de mensen die Hij liefheeft. Lucas 2:13 

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die 

me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom 

hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Openbaring 4:1  

 

 

 

 

 

De aankondiging aan de herders 

Govert Flinck 1639 

De hemel is voor ons iets wat moeilijk voor te stellen valt. Zelf vind ik het 

voorstelbaar als ik s’ avonds in het donker loop. Ik zie dan die veelheid van 

sterren en ik weet hoe groot die zijn en hoever ze van elkaar en van de 

aarde afstaan. Dat geeft een duizelingwekkend gevoel, maar maakt 

tegelijkertijd plaats voor de hemel. Ook zonder mijn waarneming moet die 

hemel er wel kunnen zijn en kan God daar miljarden mensen kwijt.  

Voor onze hedendaagse cultuur is de hemel niet meer dan een 

zoethoudertje voor de gelovigen er wordt geen serieus rekening meer mee 

gehouden en als gevolg daarvan worden nu alle jokers ingezet op het hier 

en het nu. We moeten nu maximaal genieten. Voor de Bijbel is de hemel 

de woonplaats van God en waar de Here Jezus naartoe is teruggekeerd en 

waar de gelovigen mogen wonen (Johannes 14) En waar de engelen 

blijkbaar wonen, want de Herders zagen een groot hemels leger. Hoe 

bijzonder moet dat zijn geweest! En Johannes mag al vast even een kijkje 

nemen. Hoe ze vanuit de Hemel naar de aarde zien. Bijzonder!      



Wel en wee               
Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val 

zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken 

zijn dat weersproken wordt, en zelf zult u als door een 

zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 

velen aan het licht komen. Lucas 2:34-35 

In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn 

mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn 

gezicht schitterde als de felle zon. Openbaring 1:16 

Het kerstverhaal heeft altijd iets vredigs en liefdevols 

aan zich. Dat wordt in onze tijd ook stevig uitvergroot met veel goede 

werken, cadeaus en veel licht. Toch komen we daar niet helemaal mee 

weg. Jezus komt namelijk om te redden. En als dat zo is, moet er ook 

ergens een drenkeling zijn. Er is iemand verloren, verdwaald of er is een 

relatie ernstig verstoord.  

In die zin moeten we het woordje vrede wel goed uitleggen. In de 

wereldse betekenis betekent het de afwezigheid van oorlog of geen ruzie 

met de buren. Maar de Bijbel bedoelt hier iets anders, het gaat erom dat je 

vrede met God te hebt. Sinds de zondeval is de mens in staat van oorlog 

met God. Zo wil en kan God niet met ons verder. En Jezus komt naar deze 

aarde om die relatie te herstellen.  

Maar dat gaat niet zomaar. Simeon, waar de Geest van de Heer op ruste, 

zag al hoe dat in de toekomst zou gaan. Jezus zou leiden tot onenigheid, 

het volk Israël zou Hem verwerpen en Jezus zal gekruisigd worden.                     

En Maria zal daar nog veel verdriet aan beleven. En Johannes ziet een 

tweesnijdend zwaard. Het zwaard van het oordeel. Waar de goeden mee 

gered worden en de kwaden mee veroordeeld worden. Het is die andere 

kant van het kerstverhaal, wat ons uitdaagt om de goede keuzes te maken. 

Of zoals Simeon dat zegt: “Zo zal de gezindheid van velen aan het licht 

komen”. Het kerstverhaal vraagt ook om een keuze: Waar sta jij?      

Afbeelding: schilderij Johannes op Patmos Hieronymus Bosch 1489 



Het laatste en het voorlaatste bij 

Dietrich Bonhoeffer  

Mogen wij een succesvol leider als Adolf Hitler 

doden? Dat was de vraag waar een aantal 

officieren uit de legerleiding van Duitsland 

mee bij Bonhoeffer kwamen. De aanleiding 

voor hen was dat Hitler het internationaal 

humanitair recht had geschonden door 

opdracht te geven om communistische 

krijgsgevangen te doden. Dit ging hen te ver. 

Maar Hitler was voor Duitsland zeer succesvol 

de economie draaide als een tierelier, de 

werkloosheid was laag en de ene na de andere overwinning werd geboekt. 

Het is dan oktober 1940.  

Het is voor Bonhoeffer de reden geweest om een boek te schrijven over 

ethiek. Ethiek gaat over het goede handelen, over normen en waarden of 

gewoonten. Bonhoeffer geeft er later zelf een andere definitie aan en zo 

wil Hij zijn boek ook noemen, namelijk “Wegbereiding” en daarmee 

bedoelt hij je voorbereiden op de komst van Christus. 

Voor Bonhoeffer is ethiek in de eerste plaats gehoorzaam zijn aan God, 

immers alleen God weet wat goed is. Alleen Hij kent oorzaak en gevolg. 

Maar dan begint Bonhoeffer met een tweede reden. Hij schrijft dat het 

laatste wat er staat te gebeuren is de eindtijd. De tijd dat Jezus terugkomt 

en dat alles weer volmaakt wordt zoals God het in de oorsprong had 

bedoeld. En we bevinden ons nu in het voorlaatste, de tijd die voorafgaat 

aan het laatste. En al ons handelen, de keuzes die we maken en onze 

toekomstplannen staan in het teken van de terugkomst van Jezus. Hoe wij 

dan ons leven, onze aarde of onze kerk aan Hem kunnen overdragen? Net 

als bij die gelijkenis van de talenten. Dit is Heer wat we ervan gemaakt 

hebben.         

 



Bonhoeffer maakt daarna meteen een radicale stap. De werkelijkheid die 

wij denken te ervaren is dus niet gebaseerd op onze ervaringen, gevoelens 

of waarnemingen, maar de werkelijkheid is dat wat waardevol is in de 

openbaring van Jezus Christus: wat voor Hem waardevol is en wat van 

betekenis is in het licht van de eeuwigheid.   

Voor de Duitse officieren moet dit een heel ander licht hebben geworpen 

over hun eigen denken over het goede handelen. Immers in Duitsland was 

de gedachte ontstaan dat succes hebben en goed handelen met elkaar 

verbonden waren. Succes was goed. Daarnaast hadden ze nog een andere 

gedachte ontwikkeld, dat wat goed was voor het volk of het land had een 

hogere waardering dan dat wat goed was voor jezelf. Eerst het volk en dan 

de eenling. Ook vanuit hun geloof moeten ze anders gedacht hebben, in de 

Lutherse kerk werd de tweerijkenleer van Luther onderwezen. De kerk en 

de wereld waren twee gescheiden rijken, die ieder hun eigen richting 

gingen.  

Bonhoeffer maakt duidelijk, dat wie zo wil leven en handelen, er rekening 

mee moet houden, dat er andere criteria gelden. Zelf is hij nogal 

geïnspireerd door het evangelie van Matheus en dan vooral die rede over 

het koninkrijk in Matheus 5. Het gaat niet om succes, maar om 

barmhartigheid, rechtvaardigheid en liefde. Om zo te handelen zoals Jezus 

dat van ons verwacht. En daar mag/moet ook lijden bij horen, je mag lijden 

in navolging van Jezus Christus. 

Bonhoeffer moet zelf ook een grote ontwikkeling door maken. Hij was 

overtuigd passivist, maar hij adviseert de legerleiding dat het goed is om 

Hitler te doden. Hij noemt het “De stok in het wiel”, er moet iemand de 

verantwoordelijkheid nemen om deze waanzin te stoppen. Uiteindelijk zal 

hijzelf meewerken aan de voorbereiding van de aanslag op 20 juli 1944 op 

Hitler. Een aanslag die mislukte. Hitler overleefde de geplaatste bom.               

De Duitse geheime dienst komt erachter dat Bonhoeffer meewerkte aan 

de voorbereiding. Bonhoeffer zat in die tijd al in de gevangenis, maar nu 

weet hij zeker dat hij niet meer vrijkomt. Op persoonlijk bevel van Hitler 

wordt hij gedood op 9 april 1945.  Zijn laatste woorden waren: “Dit is het 

einde, voor mij het begin van het leven”. 



Hulde aan God!          

Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde 

aan God en sprak over het kind met allen die 

uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.                   

Lucas 2:38 

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en 

de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de 

troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! 

Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God 

toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ Openbaring 7:11 

In het kerstverhaal is de eer aan God een belangrijk thema. We lezen in de 

lofliederen van Maria en Zacharias dat God geprezen moet worden. En de 

engelen zingen in koor: “Eer aan God in de hoogste hemel”. En ook Hanna 

bracht hulde aan God lezen we in onze tekst. Dat eer brengen aan God 

dient een belangrijk thema te zijn in ons geloof, die eer komt God toe 

omdat Hij naar ons omziet, redding brengt en vrede bewerkstelligt. Zelf 

noemt God zich liefdevol, genadig, trouw en waarachtig en daarom wil Hij 

geprezen worden. (Exodus 34:6) 

Dat eerbewijzen eindigt niet en dat lezen we hier in Openbaring 7. In de 

eindtijd wordt God geprezen vanwege de verlossing van de gelovigen, hoe 

zij bevrijd zijn door Jezus Christus en hoe ze bevrijd worden van een 

kwaadaardige wereld. (Wie nog iets wil weten over de vier wezens kan 

Ezechiël 1 lezen)    

Eerbewijzen is dus een belangrijk onderdeel van ons geloof. In ons zingen, 

bidden en naar de kerk toe gaan hebben we daar alle ruimte voor. En toch 

is dat vandaag ook wel een punt. Veel gelovigen willen vooral zelf geraakt 

worden en het moet iets met hun zelf doen. We noemen de dienst op 

zondag een eredienst en daarmee geven we aan dat het gaat om de eer 

aan God. We komen dus vooral iets brengen. Gelukkig krijgen we ook weer 

iets terug. Maar het brengt ons wel bij een persoonlijke vraag: In hoeverre 

is er in mijn geloof ruimte voor het eerbewijzen aan God?   



Kerstverhaal          
Graag wil ik jullie een 

verhaal vertellen, dat 

ongeveer 47 jaar 

geleden plaatsvond.  

In Brooklyn, Amerika, 

begon ds. Rob Reid, in 

zijn eerste gemeente. 

De bedoeling was, dat 

hij een nieuwe gemeente zou stichten en zijn vrouw zou hem daarin 

terzijde staan. In oktober arriveerden ze in Brooklyn, enthousiast en vol 

idealen. Toen ze bij de kerk aankwamen, waar de nieuwe gemeente 

gesticht zou worden, zagen ze dat deze erg verwaarloosd was. Het zou veel 

tijd en energie kosten om er weer iets moois van te maken. Maar ze lieten 

zich niet ontmoedigen en togen aan het werk. Ze stelden zichzelf een doel: 

op kerstavond zouden ze de eerste dienst houden. 

 Ze werkten hard, repareerden kerkbanken, bepleisterden de muren, 

verfden enz. en op 18 december werd duidelijk, dat ze op schema 

waren. Nog een paar dingen moesten er gebeuren, ze zouden de dienst 

kunnen houden. 

Maar op 19 december kwam er een vreselijke storm, met veel regen, die 

twee dagen aanhield. Op 21 december ging de dominee naar de kerk om 

te zien of er schade was aan het gebouw. De moed zonk hem in de 

schoenen toen hij zag wat voor ravage de storm had aangericht.                        

Het dak had gelekt en het water was langs de muren naar beneden 

gelopen. Aan de achtermuur, vlak achter de preekstoel, had een stuk 

bepleistering losgelaten, ter grootte van 7 bij 3 meter. De dominee ruimde 

zo goed en zo kwaad als het ging de troep op en besloot, dat het beter was 

om de dienst op kerstavond maar uit te stellen. Zo kon het niet. 

Op de terugweg kwam hij langs een rommelmarkt, waar ze spullen 

verkochten voor een goed doel. Nieuwsgierig ging hij naar binnen en hij 

vond daar een prachtig ivoorkleurig tafelkleed. Het was gehaakt, met 



allemaal zachte kleuren erdoorheen, heel fijn en kunstzinnig gemaakt en in 

het midden was een kruis geborduurd. Het had precies de juiste afmeting 

om het gat in de muur te verbergen. Hij kocht het tafelkleed en ging terug 

naar de kerk. 

Ondertussen was het begonnen met sneeuwen. De dominee zag hoe een 

oudere vrouw probeerde een bus te halen, maar ze miste de bus.                       

De dominee ging naar haar toe en nodigde haar uit om in de warme kerk 

te wachten op de volgende bus, die over 45 minuten zou komen. Ze ging in 

een kerkbank zitten en had eerst niet in de gaten, waar de dominee mee 

bezig was. Hij hing ondertussen het tafelkleed 

over de vernielde plek en hij kon haast niet 

geloven, hoe mooi het leek. Je kon niets meer 

van de lekkage zien. Toen zag hij dat de oude 

vrouw door het middelste gangpad naar 

voren liep. Haar gezicht was zo wit als een 

vaatdoek. “Dominee”, vroeg ze, ”hoe komt u 

aan dat kleed?” De dominee legde het haar uit.                                                       

De vrouw vroeg hem, of hij na kon gaan of er in de rechterbenedenhoek 

de initialen EBG gehaakt waren. Dat was zo. Dat waren de initialen van de 

vrouw en zij had dit tafelkleed 40 jaar geleden gehaakt, in Oostenrijk. 

De vrouw kon niet bijna geloven, hoe de dominee aan het tafelkleed was 

gekomen. Ze vertelde de dominee dat zij en haar man voor de oorlog in 

Oostenrijk woonden en toen welgestelde mensen waren. Toen de Nazi’s 

kwamen, moest ze vluchten. Haar man zou haar de daaropvolgende week 

volgen. Maar ze was gevangengenomen, naar een gevangenis gestuurd en 

ze had haar man en haar huis nooit weer teruggezien. Geraakt door haar 

verhaal, wilde de dominee haar het tafelkleed geven, maar de vrouw 

wilde, dat hij het hield voor de kerk. 

 

De dominee stond er echter op om haar thuis te brengen, dat was wel het 

minste wat hij voor haar kon doen. Hij bracht haar thuis en ze namen 

afscheid. Kerstnacht kwam en wat een prachtige dienst vierden ze in de 

kerk. De kerk was bijna vol. De muziek was prachtig en de kerk was vol van 



de Heilige Geest. Aan het eind van de dienst gaven de dominee en zijn 

vrouw alle mensen een hand bij de deur en velen zeiden, dat ze weer terug 

zouden komen. Een oude man bleef in een van de banken zitten en 

staarde wat voor zich heen. De dominee herkende hem. Hij woonde in de 

buurt van de kerk. De dominee vroeg zich verwonderd af waarom de man 

bleef zitten en ging naar hem toe. 

De man vroeg aan de dominee hoe hij aan het kleed kwam, dat daar aan 

de muur hing, want het was identiek aan het tafelkleed dat zijn vrouw 

jaren geleden eens gemaakt had, toen zij nog in Oostenrijk woonden, voor 

de oorlog en er konden toch geen twee van zulke tafelkleden zijn?                     

Hij vertelde de dominee hoe de nazi’s kwamen, hoe hij zijn vrouw had 

gedwongen om te vluchten voor haar eigen veiligheid en dat het de 

bedoeling was geweest, dat hij haar zou volgen, maar hij was gearresteerd 

en naar een gevangenis gebracht. Hij had zijn vrouw en zijn huis in die 35 

jaar nooit meer gezien. 

De dominee vroeg hem of hij samen met hem een autoritje wilde maken. 

Ze reden naar hetzelfde huis waar de pastor drie dagen eerder de vrouw 

thuis had gebracht. Hij hielp de man om de drie trappen te klimmen, die 

leidden naar het appartement van de vrouw, drukte op de bel en hij zag de 

grootste kerstfeest reünie, die een mens zich kan voorstellen. 

En de dominee zei later: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 

Schrijver onbekend.  

 

 

 

 

 



In de woestijn                         

Richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon 

van Zacharias. Lucas 3: 2B 

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de 

woestijn Openbaring 17:3A 

Twee keer dus een Johannes in de woestijn, maar 

niet dezelfde Johannes. De eerste is Johannes de 

doper die als een heraut Jezus mag aankondigen en 

de mensen oproept om aan Zijn koninkrijk deel te nemen. De tweede 

Johannes is die discipel van Jezus die later in Efeze terecht komt en daar 

leidinggeeft aan de eerste christelijke gemeenten.  

Beide komen ze volgens de Bijbel in de woestijn terecht. Wie aan de 

woestijn denkt, denkt aan een eenzame plaats waar je dorst lijdt en waar 

een normaal leven niet mogelijk is. Het is de plaats waar je moet zien te 

overleven en waar je overgeleverd bent aan de grillen van de natuur.                

In het oude testament lezen we het verhaal van de veertig jaar durende 

woestijnreis die de Israëlieten moesten maken. In dat lange verhaal komen 

we opstand en oordeel tegen, maar ook tijden van inkeer en uiteindelijk 

ontdekt het volk dat God Zijn beloften gestand doet. Woestijn staat dus 

geestelijk gezien voor de periode die voorafgaat aan redding en verlossing.  

Dat overkomt Johannes de doper ook, hij trekt zich terug naar de woestijn 

en van daaruit begint hij aan zijn werk om het koninkrijk van Jezus te 

verkondigen. De beloften die God in het Oude testament gedaan had door 

middel van de profeten gaan nu werkelijkheid worden.               

En zo wordt ook de apostel Johannes meegenomen naar de woestijn, waar 

de strijd wordt aangebonden met al het kwaad wat er op de wereld is en 

dan pas komt God Zijn beloften na.  

Beiden handelen ze uit een vast vertrouwen, wat God heeft beloofd dat 

gaat ook gebeuren. Beide voelen ze wel aan dat ze met iets groots bezig 

zijn, wat ver boven hen uitreikt. Zo mag je dat ook zelf ervaren als je in de 

woestijn van je leven terecht bent gekomen. Een tijd van eenzaamheid en 

ontbering, maar ook dan mag je weten God doet zijn beloften gestand.   



De brief aan Diognetus                      
Wat moeten we ons voorstellen bij die 

eerste christenen uit de eerste eeuwen? 

Dat valt nog niet mee. Het is dan heel erg 

mooi dat we een brief hebben gevonden 

die een beschrijving geeft over hoe het 

toen ongeveer ging. Het is een brief aan 

een zekere Diognetus en hij dateert 

ongeveer van 150 na Chr. In de brief lezen we het volgende: 

Het geheim van het christendom  

"De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, 

vaderland of kledij. Zij wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken 

geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet 

uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich 

met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, zoals sommigen, de 

verdedigers van een menselijke leer. Zij wonen in de steden van Grieken en 

barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was en zij leven volgens de 

zeden van het land, wat betreft kledij, voeding en andere 

levensomstandigheden, en geven zo blijk van een verwonderlijk en naar 

aller mening paradoxaal burgerschap.  

Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling;  

zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles.  

Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land.  

Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun kinderen niet te vondeling.  

Zij delen hun tafel maar niet hun bed.  

Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees.  

Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel.  

Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen 

leven.  

Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd.  

Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en ten leven 

gewekt.  

Zij zijn arm als bedelaars maar maken velen rijk.  

 



Zij hebben aan alles gebrek maar leven in overvloed.  

Zij worden veracht maar ze worden verheerlijkt door de verachting.  

Ze worden belasterd maar worden gerechtvaardigd door de laster.  

Zij worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan 

zij die hen beledigen.  

Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers.  

Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat."  

De ziel van de wereld  

"In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de 

wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen 

over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet 

van het lichaam. Christenen zijn in de wereld maar niet van de wereld."  

Schrijver onbekend.  

Gedicht 

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 

Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden 

en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor. 

U kiest voor eenvoud tegen overdaad. 

Een ezel is het teken van uw vrede. 

Geen macht, maar liefde gaat er met U mede. 

Een ander lied klinkt nu in onze straat. 

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 

Om open oor te krijgen voor wat heden 

onder de mensenkind’ren wordt geleden 

aan onrecht en aan onverdiende pijn. 

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 

Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 

wil richting geven aan ons hier beneden 

en brengt de mensen weer in Gods verband. 

Alfred Bronswijk  



Maak recht de paden                     
Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de 

Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal 

worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme 

wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al 

wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Lucas 3:4-5  

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en 

niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u 

bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18Daarom 

raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur 

gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te 

kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te 

schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Openbaring 3:17 

We gaan nog even verder met die beide Johannessen. Want ze willen nog 

iets van ons. Ze vragen om bekering en om een andere leefstijl.                       

Ze waarschuwen tegen verkeerde verlangens en gewoonten. Ze willen 

graag dat we met de wereld breken en dat we ons gaan richten op dat 

koninkrijk van Jezus. 

Johannes de doper vult dat praktisch in: “Wie twee stel onderkleren heeft, 

moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen” 

en tegen de soldaten zegt hij: “Jullie mogen niemand afpersen en je ook 

niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.” Wat Johannes vraagt is 

eerlijk, barmhartig en rechtvaardig zijn. 

En ook de andere Johannes waarschuwt voor rijkdom en welvaart, die je 

blind kunnen maken voor wat er werkelijk speelt en je de ogen sluiten 

voor het koninkrijk van God. Juist in het helpen van hen die honger of 

dorst hebben, in het bezoeken van zieken en gevangenen, in het kleden 

van de naakten en het opnemen van de vreemdeling komt het koninkrijk 

dichterbij. Zo tref je al de juiste voorbereidingen en maak je de weg om 

Jezus te ontvangen gereed.        

Afbeelding: Schilderij van Titiaan Italië 1488-1570 



Gedicht 

Op zoek naar hoop  

als de film van afgelopen jaar passeert 

en mijn ogen zich met tranen vullen 

dat ziet mijn hart dat in de chaos zich 

ook kleine pareltjes van hoop onthullen 

 

ik zie 

de mensen in de zorg die zich ontfermen 

het applaus dubbel en dwars verdienen 

overheden die zich in bochten wringen 

om met keuzes iedereen goed te bedienen 

 

ik zie 

de pijn van beledigende discriminatie 

de mensen die voor hen gaan opstaan 

het pijnlijke van ongeziene armoede 

voedselbanken die voor hen opengaan 

 

ik zie 

de branden in een ander werelddeel 

brandweermensen die hun leven wagen 

de mensen en dieren willen beschermen 

die om hun helpende handen vragen 

 

ik zie 

ik zie het huilen van intense oorlogspijn 

soldaten die het goede voorbeeld geven 

vluchtelingen die geen kant op kunnen 

samaritanen die daadwerkelijk meeleven 

 



ik zie 

teveel verdriet en pijn om op te noemen 

er is nog zoveel meer te zien of verzwegen 

ik zie ook de pareltjes van hoop die tranen 

van verdriet voor even kunnen afvegen 

 

als de film van afgelopen jaar passeert 

en mijn ogen zich met tranen vullen 

dan weet mijn hart dat Jezus is gekomen 

om eens een nieuwe wereld te onthullen! 

Dineke Jansen  

 

De beste wensen.  

De zegen van God wens ik jou 

toe, 

weet dat Hij jou nooit verlaat. 

De zegen van God blijft bij jou, 

overal waar je gaat. 

 

Vrede voor jou en zijn hand op 

jouw leven. 

Liefde en vreugde zal Hij aan je 

geven. 

Opwekking- Kids 311  

 

Namens alle medewerkers van deze kerstkrant  


