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‘Het waarachtige licht,
dat ieder mens verlicht,
was komende in de
wereld.’
Johannes 1:9

TER OVERDENKING
“om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw
des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.”
Lucas 1:79
Er is iemand aan het woord die voor een tijdje stilgezet werd.
Letterlijk: hem werd van Hogerhand het zwijgen opgelegd: “Stil
zul je zijn!” Het woord van de Heer, dat de engel Gabriël hem
bracht, geloofde hij niet. Neem het hem eens kwalijk: getrouwd
met een vrouw die onvruchtbaar was gebleken, was hij tot op
zijn oude dag kinderloos gebleven. Moest hij, Zacharias, dan
geloven dat hij alsnog vader zou worden, een zoon zou krijgen?
Moest hij soms in sprookjes geloven?
De Heer zette hem stil. Ruim negen maanden kreeg hij om zich
in stilte te verwonderen dat het woord van de Heer
werkelijkheid werd. Zijn vrouw, Elisabet, wérd zwanger en
baarde een zoon! Aan de buren die op kraamvisite kwamen
laat de vader - met behulp van een schrijftafeltje - weten hoe
het jongetje moet heten: Johannes. Het is de vergriekste vorm
van de Hebreeuwse naam Jochanan: “Jahweh is genadig.”
Negen maanden stil om te groeien in geloof en verwondering,
te groeien in verwachting van de grote daden van de Heer. Dan
krijgt hij zijn spraakvermogen terug. En hij zet een lied in, een
loflied: “Geloofd zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft
naar zijn volk omgezien en heeft het verlossing gebracht.” En
vervuld met de heilige Geest profeteert hij: dat hun zoon
Johannes een bijzondere taak zal krijgen in het bevrijdende
werk van God. Als een profeet van de Allerhoogste zal Johannes
een heraut mogen zijn, een wegbereider ... een voorloper van
de Heer zelf, die zijn volk zal bevrijden! “Opgang uit de hoogte,”
zo noemt Zacharias de bevrijdende God die eraan komt.

Geïnspireerd door de heilige Geest wordt een oude profetie
aangehaald: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de
heerlijkheid van de Heer gaat over u op” (Jesaja 60:1). Met dit
beeld verwijst Zacharias naar de zonsopgang, die
onherroepelijk een einde maakt aan de duisternis. Het schijnt
soms ongelooflijk lang te duren. Als je erop moet wachten, lijkt
het soms of de zon nooit boven de horizon zal verschijnen.
Boven de noordpoolcirkel, zoals in Finland, moet men rond 21
december dagenlang wachten vooraleer de zon terug opkomt.
Wat heerlijk als dan eindelijk het licht verschijnt! Zó zal ook de
Heer verschijnen. In het begin schijnt het of de donkere
horizon maar nauwelijks lichter wordt. Het eerste schijnsel is
nog zo zwak. Maar uiteindelijk verschijnt hij dan toch, de zon!
en zijn invloed is niet meer terug te draaien.
We gaan deze maand opnieuw Kerstmis vieren: de komst van
de Heer, als de Opgang uit de hoogte. Waar het mensen niet
lukt licht te creëren, daar komt God zelf, in zijn Zoon Jezus
Christus, zijn licht laten schijnen over ons, zodat wij een weg
voor ons kunnen zien en onze voeten op die weg kunnen
zetten: de weg van de vrede. Onbetekenend, zo leek de komst
van Jezus in de wereld. Zelfs na 2000 jaar schijnt er nog niks
wezenlijk veranderd te zijn. Het is nog altijd zo donker ... En
tóch vieren we Kerst: de geboorte van onze Redder. Want we
geloven dat zijn komst wel degelijk alle verschil gemaakt heeft.
De zon werd nog eenmaal verduisterd, toen Jezus aan het kruis
hing. Midden op de dag lag er 3 uur lang duisternis over het
hele land. En Jezus blies zijn laatste adem uit. Dáárvoor kwam
hij in de wereld: om de toegang tot God voor ons vrij te maken.
Dát is de weg van de vrede, die Jezus gebaand heeft. Als een
klein, kwetsbaar kind kwam hij ter wereld. Als een man werd hij
verworpen en gekruisigd. Als Zoon van God werd hij opgewekt
uit de dood: de Opgang uit de hoogte! Wat een heerlijkheid ... !
ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Schoenendoosactie
Alweer werden mooi
versierde dozen, net zoals
de vorige jaren, gevuld
met schoolmateriaal,
speelgoed en
toiletartikelen. Iedereen
heeft samengewerkt om,
onder leiding van Katleen,
maar liefst 70 dozen te versieren en te vullen! In Zambia, Sierra
Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en in de
vluchtelingenkampen op Lesbos zullen kindergezichtjes
opklaren. Namens die kinderen hartelijk dank aan alle helpers!
Advent-Opendeur
Op elke zaterdag van de advent (dus op 8, 15 en 22 dec.) zal de
kerk open staan voor bezoekers van 15u tot 17u. Dit initiatief
kreeg ook de vorige jaren de mooie naam ‘Adempauze’ en dat is
precies wat het de mensen wil bieden. Midden in de hectische
winkelperiode willen we de gelegenheid bieden de stilte van
Gods huis te proeven en daarin tot
rust te komen. Een adempauze …
Actie aan de poort
Naast de traditionele zangdienst
in de gevangenis op 18 december
waar we samen met de mensen
binnen de muren Jezus’ komst op aarde vieren, willen we ook
aandacht schenken aan hun familieleden. Dat doen we op 22
december, samen met de katholieke en vrijzinnige
gemeenschap, door hen aan de gevangenispoort te ontmoeten.
De actie wordt voorbereid op 13 december om 19u. Opgepast:
voor de zangdienst moet je je, op vraag van de
gevangenisadministratie, op voorhand opgeven bij Ds. Smits!

Kerstfeest voor de vrouwen
Op 20 december vieren
we kerstfeest samen met
de vrouwen van binnen
en buiten de gemeente.
Het wordt een gezellige
avond waarop van
elkaars aanwezigheid
genieten. Omdat we op
een feest natuurlijk ook
graag wat eten willen we
vragen om iets lekkers
mee te brengen (warm of koud). Wij zorgen voor drinken.
Vanaf 19.00 uur is de deur open! En omdat we Kerst mogen
ervaren als het mooiste geschenk uit de hemel, willen we ook
aan mekaar een kleine attentie geven. Als iedereen iets mee
brengt ter waarde van max. 5 euro lukt dat vast!

Kerstmis
Op 25 december begint de
dienst om 11u. Uiteraard
staan we dan stil bij Gods
geschenk aan ons,
namelijk zijn Zoon, Jezus
Christus. Een mooier
geschenk kan je je niet
voorstellen. Na de dienst
volgt een gezamenlijke
maaltijd in de bovenzaal.

Gezegende Kerstdagen

KERSTLICHT: KLEIN, KWETSBAAR MAAR OH ZO STERK

Lichtjes die vonken, vlammen, verwarmen.
Lichtjes die zingen, strelen,
omarmen.
Lichtjes van vrede, vrijheid,
genade.
Lichtjes die helen voeden en laven.
Lichtjes voor mensen, mensen tot
zegen.
Lichtjes vol toekomst,
Licht van Godswege.

(Ilse Cornu)

WIST JE DAT …
… je niet bang moet zijn want God is bij je en Hij zal je sterken,
Hij zal je helpen, je steunen met Zijn onoverwinnelijke
rechterhand? (Jesaja 41:10)
… de Heilige Geest ons helpt in onze zwakheid? (Rom. 8:26)
… je mag vreugde scheppen in je zwakheid omdat Christus ons
kracht schenkt? (2 Korintiërs 12:10)
… je in je zwakheid sterk bent? (2 Korintiërs 12:10)
… God het geknakte riet niet zal breken en
de kwijnende vlaspit niet uitblaast?
(Jesaja 42:3)
… God ons hart sterk zal maken? (Psalm 27:14)
… wij niet zullen wankelen omdat Hij aan onze
rechterhand is? (Psalm 16:8)
… in God kracht is om te helpen? (2 Kronieken 25:8)
… God je zal beschermen met Zijn vleugels? (Psalm 91:4)
… God ons zo liefheeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe? (Johannes 3:16)
… dat God ook van ons vraagt dat wij ons kwetsbaar en
dienend opstellen? (Johannes 13, 15)

Jeugdhoek
DE ENGEL (door Godfried Bomans)
Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe
zij daar gekomen was, dat kon zij zich met de beste wil niet
meer herinneren. Zij had nog een vage heugenis aan een
nauwe, donkere ruimte, waaruit zij opeens door een kleine
hand in, een zee van licht getild was. Het was een glorieuze
geboorte geweest en sinds dat ogenblik was zij altijd gelukkig
geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar één avond geduurd,
maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp
je wel.
Arme, kleine
Kerstengel! Zij wist niet dat het
Kerstfeest slechts een enkele avond
duurt en dat die al bijna voorbij was. Zij
stond, met een blikken knipje aan de
boom bevestigd, zachtjes heen en weer
te wiegen en keek door haar gazen
vleugels naar de lichtjes der kaarsen,
die beneden haar brandden. En opeens,
daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden. Het werd
steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets
dan de zwarte nacht. De engel nieste, want de walm der
gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht
zij dat het een grapje was, maar toen het donker bleef, kwam
zij tot nadenken. "Ik had beter moeten opletten, toen het nog
licht was," dacht zij spijtig, "ik heb helemaal niet gekeken. ik
herinner mij eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het maar

weer licht." En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit
licht. Grauw, groezelig en met tegenzin viel het door een
groot, vierkant raam, en eer het ten volle ontloken was, kwam
er een dienstbode in de
kamer; pakte de
Kerstboom en smeet hem
op zolder.
Bom. Daar lag de engel
en keek recht in een naad
van de planken vloer. Het
was er verschrikkelijk
koud, en buitengewoon ongezellig. In het begin dacht de
engel weer: "Kom, kom het is maar een grapje," maar toen zij
daar drie volle dagen en nachten in de naad van de houten
vloer gekeken had, begon zij. zich ernstig ongerust te maken.
En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam
nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat dit het mooiste was
dat zij ooit gezien had. "Ik zal proberen het je uit te leggen,"
sprak zij op een maartse dag tegen een muis, die juist
voorbijkwam, "door een glazen gat in de hemel viel een
verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste wat ik
ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe gelukkig ik
eigenlijk was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik besefte
het niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik heb
tenminste de herinnering." "Dat is altijd wat," meende de
muis, na er een hele tijd over te hebben nagedacht,
"goedendag, ik moet verder."
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel
in een schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar
op en smeet haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee
turven, recht tegenover een somber kijkend stuk antraciet.
Een week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen

gezelschap om tegen te praten.
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet
meer inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe voorstelling
van;" sprak zij, "hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn
aan de ogen, zó stralend is het. Jammer genoeg was ik toen
te beperkt om mijn zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik
heb nu tenminste iets om aan te denken."
"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind de
verlichting hier ook heel redelijk."
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was
het vruchteloos te spreken.
Op
zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in het huis
woonde, in het kolenhok. En toer hij de engel zag nam hij
haar op en, wierp haar in de vuilnisbak. Het was er
aardedonker. De engel vatte haar, nieuwe toestand
aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen
lang donker bleef, zó pikdonker, dat
niemand in de vuilnisbak een hand voor
zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij
dacht en, zij dacht, en ten laatste kon zij
het niet meer houden en riep: "Is hier
soms iemand om naar mij te luisteren?"
"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het
niet te flauw is."
En de engel vertelde van het verblindende
licht in het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar geweest
was. "Ik was te dom," besloot zij met een zucht, "om het te
begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Ik zie het helemaal in." Het
stuk spiegelglas zweeg, want het had zoveel ijdelheid in zijn
leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was.
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat
schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij. Hij sloeg het

deksel op en zag de engel liggen. Nu is het altijd prettig een
engel te ontmoeten, doch als men vuilnisman is, voelt men
zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in zijn zak en gaf
haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij, "voor de
Kerstboom." En de vrouw van de vuilnisman borg de engel in
een kartonnen doos en zette de doos in de kast.
"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, "is
hier iemand?"
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de
engel lag; en houtwol, dat weet je, heeft een zwijgzame aard.
En dat was maar heel goed, want, de engel had eigenlijk
helemaal niets te vertellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde
over haar oude vuilnisbak, zij zag er niet meer licht in dan in
de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in beide even
donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat het niet
zwarter meer kon worden, liet zij het verleden varen en dacht
aan de toekomst.
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij
en vol verwachting. Alle spijt en alle wrok weken uit haar hart,
en zij lag stil en met open ogen te wachten op de kleine hand,
die haar omhoog zou heffen uit het duister naar het licht.
En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van
een kerstboom. De Kerstboom was veel kleiner dan die van
het vorig jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat
zag de engel niet. Met een blikken knipje aan de top
bevestigd, wiegde zij zacht heen en weer en keek door haar
gazen vleugels naar de fonkelende versierselen van de boom.
"Verrukkelijk," dacht zij, "verrukkelijk. Maar laat ik dit keer
goed opletten. Dadelijk is het voorbij. En dan wil ik alles
gezien en alles geweten hebben."
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de
takken naar beneden. En zij zag, de vuilnisman staan, in een

nieuw pak gestoken, zijn vrouw en hun beider kind, met een
blauwe strik in het haar. En de ogen van het kind keken strak
en regelrecht in een klein, open huisje, waarin ook een man,
een vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél
kleiner, en verder een os, en een ezel, zo groot als, de
beestjes in een speelgoeddoos.
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het
huisje, was een engel bevestigd als zij, met
dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint
met de handen ophoudend als zij in haar
eigen handen hield. En nu voor het eerst
kon zij de woorden lezen, die erop
stonden: "Glorie aan God en vrede op
aarde aan de mensen van goede wil."
En een gevoel, van diep geluk
doorstroomde de eenzame engel boven in de boom, die zich
zo lang verlaten en verongelijkt had gevoeld. "Ik heb een
Boodschap in mijn handen," dacht ze fier, "nu kan mij niets
meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen overkomen,
ik heb mijn schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen."
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde
jaar brak zij af van de boom en kwam in een blokkendoos
terecht, en van hier uit belandde zij in de lappenmand. En
tenslotte woei zij in de tuin op een hoop dorre bladeren en lag
daar stil op haar rug naar de jagende wolken te kijken. En zij
voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag;
maar zij hield het lint stevig vast en, er was geen bitterheid in
haar. Want zij wist dat zij een wezen was; bestemd om dood
te gaan, doch uitverkoren om de Goede Boodschap tot het
einde te bewaren.
http://www.vragenoverkerst.nl/kerstverhalen/beroemdeverhalen/de-engel
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Donker de nacht
Donker de nacht met sterren aan de hemel,
de aarde diep in het duister gehuld.
‘t Was in die nacht dat Jezus werd geboren,
het woord van God in de tijd werd vervuld.
Heil en vrede heeft Hij ons verkondigd,
een nieuwe dag brak voor de wereld aan.
Lof zij de Heer,
de Heer van alle heren.
Verlosser is Hij,
de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge.
Ere zij God.
Ere zij God, zijn liefde voor de wereld
heeft Hij in Jezus, de Christus, getoond.
Om ons van schuld en zonde te verlossen,
ging Hij de weg van het lijden, de dood.
Opgestaan is Jezus, overwinnaar.
Er klinkt een lied dat jubelt door de tijd:
Lof zij de Heer,
de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij,
de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge.
Ere zij God.
Lied 100 in Evangelische Liedbundel
tekst Charles E.A. de Groot
melodie (gelijk aan Opwekking 527) Adolphe Adams

