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KERKDIENSTEN 
 
De komende weken bent u van harte welkom in de volgende 
kerkdiensten: 
 
 
Zondag        20 december 2015    4e Advent         
       
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend 
   

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Ingrid Tanis 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Mirjam v.d. Wende 
 
    oppas:  Bartha Moerkerk en Dieuwertje Soeteman 

 
18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
       
    collecten:  kerk 
     reserve en onderhoud 
      rente en aflossing 
 
 
Donderdag 24 december 2015    Kerstnachtdienst
      
19.00 uur   Ds. W.J. van de Griend    Kinderdienst 
 
   collecte:   jeugdwerk 
 
22.00 uur   Ds. W.J. van de Griend    Kerstnachtdienst 
 
   collecte:   diaconie 
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Vrijdag  25 december 2015          Kerstgezinsdienst
          
  
10.00 uur   Ds. H.P. de Goede uit Werkendam 
   

    kindernevendienst: 
groep 1 en 2  o.l.v. Marga van Opijnen 

 
oppas:  Natasja ’t Mannetje, Inez Neele en Jorg Moerkerk 

 
   collecten:  Kerk in Actie / kinderen in de knel 
      kerk 
      rente en aflossing 
       
      
Zondag  27 december 2015    
 
10.00 uur   Ds. E.F. Ezinga uit Westbroek    
 

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Jacobien van Splunder 

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Astrid Tieleman 
     
oppas:  Janine v.d. Meijden en Julia Moerkerk 

     
18.30 uur   Ds. D. Westerneng uit ‘s Gravenpolder 
 
    collecten: kerk 
      zending 
      jeugdwerk  
 
 
Donderdag 31 december 2015    Oudejaarsdienst 
 
19.30 uur   Ds. L.J. Lingen uit Middelharnis  
 
    collecten: diaconie 
      kerk 
      rente en aflossing 
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Vrijdag  1 januari 2016    Nieuwjaarsdienst 
 
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend   

 
collecten:  kerk 
    rente en aflossing 
   reserve en onderhoud 
 

Zondag         3 januari 2016 
              
10.00 uur   Ds. W.A. Boer uit ‘s Gravendeel 
   

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Annemieke Meijer 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Marjolijn Bosland 
 
    oppas:  Janet Flohil en Elsemeike Voogd 

 
18.30 uur   Ds. W.J. van de Griend 
       
    collecten:  kerk 
     diaconie 
      rente en aflossing 
 
Zondag        10 januari 2016 
              
10.00 uur   Ds. W.J. van de Griend 
   

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Maria van Damme 

groep 6, 7 en 8 o.l.v. Klaske Voogd 
 
    oppas:  Ingrid v.d. Wende en Nienke Mierop 
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18.30 uur   Ds. L. Kruger uit Barendrecht 
       
    collecten:  diaconie 
     rente en aflossing 
      eigen evangelisatie 
 
 
Zondag        17 januari 2016 
              
10.00 uur   Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse 
   

    kindernevendienst: 
    groep 1 en 2  o.l.v. Theresa Willemse 

groep 3, 4 en 5 o.l.v. Diana de Lege 
 
    oppas:  Diana de Lege en Eline Meijer 

 
18.30 uur   Ds. N. de Boo uit Zeist 
       
    collecten:  Zondag van eenheid / oecumene 
     reserve en onderhoud 
      rente en aflossing 

 

 
 
 

TAXI NAAR DE KERK 
 

U wilt graag naar de kerk, maar u heeft geen vervoer?? 
Dan kunt u contact opnemen met Maart Hoek  
(0187-683292) of Yvonne Venneman (0187-683010). 
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VERKOOP COLLECTEBONNEN 

 
De collectebonnen zijn iedere zondag  verkrijgbaar in de 
kerkenraadkamer na de eredienst. 
Wanneer u hier liever geen gebruik van wilt maken, kunt u ook 
collectebonnen verkrijgen bij Maart Hoek (0187-683292).  
Wij verzoeken u vriendelijk om hier telefonisch een afspraak voor te 
maken! 

 
 
 
 

VIERING H.A. IN VLIEDBERG 
 

Wanneer u graag wilt deelnemen aan de viering van het Heilig 
Avondmaal in de Vliedberg kunt u vanaf heden telefonisch contact 
opnemen met diaken Yvonne Venneman (0187-683010) of een mail 
sturen naar yvonnevenneman@gmail.com 

 
 
 
 

REDACTIONEEL NIEUWS 
 
Nr. 796,  34ste jaargang, vrijdag 2015 
 
De Nieuwsbrief is een vierwekelijkse uitgave van de Gereformeerde 
Kerk van Ouddorp. 
Datum verschijning volgende Nieuwsbrief op vrijdag. Kopij uiterlijk 
vrijdag 15 januari 2016 inleveren bij Jan van Woerkom op mailadres: 
redactiegko@hotmail.com.  
U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief. Hiervoor dient 
u zich eenmalig aan te melden via de website.  
De kerkdiensten zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl 
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AGENDA 
 
Elke woensdag repeteert “Per Amore” in Stellendam van 19.45 tot 
21.45 uur.  
Elke donderdag repeteert “Canticum” in Ouddorp vanaf 19.30 uur. 
Dinsdag (om de week) samenkomst gebedskring vanaf 19.00 uur. 
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken na de dienst. 
 
24 december  Kerstmusical     18.30u 
24 december   Kerstnachtdienst m.m.v. Rejoice  22.00u 
     uit Zuidland 
25 december  Kerstgezinsdienst    10.00u 
31 december  Oudejaarsdienst    19.30u 
1 januari   Nieuwjaarsdienst    10.00u 

      
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 

De komende tijd zijn DV jarig: 
 
 25 dec 
  
 25 dec 
 
 26 dec 
 30 dec 
 
 3 jan 

Mevr. M. de Rooij – Bijl, Aalscholverlaan 86, 3136 KC 
Vlaardingen 
Dhr. J. Zuurmond, Steenkreek 27, 3253 EG Ouddorp 
Mevr. A.W. Nelisse – Kastelein, Ireneweg 19, 3253 BK, 
Ouddorp 
Mevr. A.G. Dragt – Meijer, Geleedstraat 72, 3253 BE 
Ouddorp  
Dhr. H. Bakker, Havenweg 28a, 3253 XD Ouddorp 

 6 jan Mevr. H. Boshoven – Westdijk, Alexanderstraat 12,  
3253 BA Ouddorp 

 6 jan Dhr. H.J.B. Arentshorst, Oudelandseweg 39, 3253 LN 
Ouddorp 

 7 jan Mevr. P.H. Hartman – Van der Lelij, Stenenbaak 26,  
3253 LN Ouddorp 

 
Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd! 
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NAMENS DE GEMEENTE 

 
Bij deze willen wij alle gemeenteleden Gezegende Kerstdagen 
toewensen en een Goed en Gezond 2016. Veel mensen zullen ook 
een dierbare missen, juist in deze dagen. Wij wensen u dan ook heel 
veel sterkte toe, in deze tijd van samen zijn en gezelligheid.  
 
Ook willen wij alle zieken de kracht en nabijheid toe wensen van 
onze Heere God. Laten wij ook hen niet vergeten!!! 
 
Lieve groet, 

 
Dinette Brinkman en gezin 

 

 
 

BLOEMEN 
 

De bloemen gingen in de afgelopen weken met een hartelijke groet 
van de gemeente naar: 
 
 Mevr.L.C.J. v.Lenten, Vliedberglaan 117,      felicitatie 
 Dhr.J.Dragt, Geleedststraat 72,       felicitatie 
 Mevr.A.Bakelaar, Doelenstr.1A, Oude Tonge,     felicitatie 
 Mevr.Sinke, Doornmeet 10,          beterschapsgroet 
 Mevr.N.franke v.d.nieuwendijk, Vliedberglaan 56,    felicitatie 
 Mevr.R.Akershoek-Mulder, Molenweg 12,    beterschapswens 
 Mevr.J.Roodnat-Kievit, Diependorst 1,     beterschapswens 
 Mevr.C.Tanis-Tanis, Klarebeekweg 4,      felicitatie 
 Fam. E.Kievit, Hoofdlandseweg 22,         welkomstgroet 
 Mevr. T. Willemse, Julianaweg 34     beterschapsgroet 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Ons meeleven wordt gevraagd met familie, vrienden en bekenden 
van zr. Annie Nelisse (Ireneweg 19, 3253 BK) na haar overlijden op 
16 november j.l. Wij bidden hen de troostende kracht van Gods 
nabijheid toe in deze tijd. In de dienst bij het afscheid stonden we stil 
bij de woorden uit Psalm 73: 26: ‘Mijn erfdeel is God, voor eeuwig.’ 
Laten die woorden ook een bemoediging zijn voor ons allen in ons 
omgaan met de lege plaats die Annie achterlaat. 
 
De situatie van br. en zr. T. Buter (Hongaarseplein 30, 3252 AR, 
Goedereede) is zorgelijk. Gelukkig is er veel zorg en extra hulp 
ingeschakeld zodat ze toch in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen en dat is fijn. We wensen u beiden in deze moeilijke 
tijd Gods bemoediging toe! 
 
 Jannie Tetteroo-Bakelaar (Beatrixweg 7, 3253 BB) is bezig met 
chemo-kuur. Al langere tijd en dat begint steeds meer door te 
wegen: het is zeer vermoeiend. En er is ook de spanning van wat 
uitslagen van onderzoek daarna zullen laten zien. Laten we biddend 
om Jannie heen blijven staan, juist als het moeilijker wordt, is extra 
meeleven en gebed zo nodig! Jannie, we bidden je boven alles 
Gods zegen toe in deze tijd! 
 
Ook voor Marja den Eerzamen (Noordzijde Haven 2, 3252 BH 
Goedereede) is de situatie moeilijk: vanwege haar eigen ziek zijn en 
ook doordat haar vader ernstig ziek is. Gelukkig was er kortgeleden 
een hoopvolle uitslag na onderzoek en dat geeft moed. Marja en 
Kees, we wensen ook jullie boven alles en in alles Gods zegen toe.   
 
Zr. Riet Akershoek-Mulder (Molenweg 12, 3253 AM) was in het 
ziekenhuis voor een operatieve ingreep. Gelukkig is die goed 
verlopen, maar de klachten zijn nog niet weg en dat is vervelend. 
We hopen en bidden dat er verder herstel mag zijn en dat er door 
verder onderzoek meer duidelijkheid komt. We wensen u en uw man 
heel veel sterkte toe! 
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Met dankbaarheid mogen we als gemeente uitzien naar zondag 20 
december a.s. (4e Advent) . In de morgendienst zal D.V. de Heilige 
Doop worden bediend aan Jenna Tanis, dochtertje van Ronald en 
Monique, zusje van Daneé en aan Imke, dochtertje van Lennard en 
Ellen Akershoek, zusje van Elin. We hopen op een feestelijke en 
boven alles gezegende dienst! 

 
We leven ook mee met familie Voogd (Molenweg 26, 3253 AM, nu 
de moeder van Klaske ernstig ziek is. We hopen en bidden met jullie 
dat behandeling en werking van medicatie verlichting geven. We 
wensen jullie samen als gezin ook de bemoedigende kracht van 
Gods nabijheid toe. 
 
Ons meeleven wordt verder ook gevraagd voor Angela Mierop en 
haar familie (Wilhelminalaan 26, 3253 BW). Na een ernstige ziekte is 
Angela’s moeder, mevr. Mierop - Grinwis vorige week gestorven, in 
de leeftijd van 54 jaar. We bidden u en jullie allen Gods troost en 
bemoediging toe in deze dagen en in de tijd die komt ! 
 
Tot slot: ons meeleven en gebed wordt ook gevraagd voor alle 
gezinnen en situaties waar zorgen of spanningen zijn. Dat kan zijn 
vanwege verhoudingen in huwelijk of relatie, financiële redenen of 
vanwege de zorgen om het behoud van werk. Er is veel aan de 
hand: laten we blijven bidden om moed en kracht en boven al om 
vertrouwen op God die belooft dat Hij niet zal loslaten. 
 
In woord en daad, in geloof en gebed kunnen we heel veel voor 
elkaar betekenen! Zo geven we iets door van de bron van hoop die 
ons is gegeven in de Here Jezus. Hij heeft ook ons beloofd dat Hij 
met ons zal zijn. Dat mag in vragen, verwarring of onzekerheid onze 
bemoediging zijn. 
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De Here Jezus is onze Gids: wat de toekomst ook mag brengen, Hij 
wijst de weg en Hij gaat ook méé! In Johannes 14 zegt de Here 
Jezus: ‘Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de 
duisternis wandelen (Joh. 8: 12) Laten we ons hart open stellen voor 
Hem die door het donker van pijn, verdriet en noden héén ons Zijn 
weg wijst en Zijn vrede schenkt. Dan is er altijd hoop en uitzicht: 
samen zijn we onderweg naar Gods toekomst! 

 

W.J. van de Griend  
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BIJBELLEESROOSTER  
 
 
zo.  20 december Micha 5:1-5 
ma.  21 december Micha 5:6-14 
di.  22 december Micha 6:1-8 
wo.  23 december Micha 6:9-16 
do.  24 december Lucas 2:1-14 
vr.  25 december Lucas 2:15-21 
za.  26 december Lucas 2:22-35 
zo.  27 december Lucas 2:36-40 
ma.  28 december Lucas 2:41-52 
di.  29 december Micha 7:1-7 
wo.  30 december Micha 7:8-13 
do.  31 december Micha 7:14-20 
vr. 1 januari  Numeri 6:22-27 
za. 2 januari  Psalm 84 
zo. 3 januari  Exodus 1:1-14 
ma.  4 januari  Exodus 1:15-22 
di. 5 januari  Exodus 2:1-10 
wo. 6 januari  1 Korintiërs 7:1-11  
do.  7 januari  1 Korintiërs 7:12-24 
vr. 8 januari  1 Korintiërs 7:25-40 
za. 9 januari  Lucas 3:1-14 
zo. 10 januari  Lucas 3:15-22 
ma. 11 januari  Lucas 3:23-38 
di. 12 januari  Lucas 4:1-13 
wo. 13 januari  1 Korintiërs 8:1-13 
do.  14 januari  1 Korintiërs 9:1-14 
vr. 15 januari  1 Korintiërs 9:15-27 
za.  16 januari  Exodus 2:11-22 
zo.  17 januari  Exodus 2:23–3:10 
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      WINTERMARKT 

 
Op zaterdag 28 november hadden we onze wintermarkt in de kerk 
met heel veel leuke spullen. Het was de hele dag door gezellig druk 
en we mogen terugzien op een geslaagde dag. De mooie opbrengst 
van deze dag is € 3.045,35. 
 
Iedereen die geholpen heeft met de voorbereidingen en/of tijdens de 
wintermarkt willen we via deze weg hartelijk dank zeggen. 
 
De wintermarktcommissie. 
      

    ACTIE SCHOENENDOOS 2015 

 
In de laatste kinderdienst hebben we het er met elkaar over 
gehad…”Gods liefde voor jou’’ en dat je deze liefde door mocht 
geven aan iemand naast je…in woord en gebaar!! 
 
Als kerk hebben we de afgelopen weken het mooie aantal van 88 
prachtig versierde en gevulde schoenendozen ingeleverd en ook 
hebben we naar aanleiding van de dienst een gezin gevonden die 
een sponsorkindje hebben geadopteerd via de stichting 
Compassion. 
Geweldig dat we wederom veel kinderen blij kunnen maken met een 
cadeau wat ze nooit zullen vergeten…… 
 
Allemaal heel erg bedankt en tot volgend jaar!! 
 
Peter Tieleman en Elly Westhoeve 
 

       BEDANKT 

 
De voedselbank wil ons bedanken voor de vele boodschappen die 
ingezameld zijn tijdens Dankdag . Ze zijn er dankbaar voor dat ze 
vele mensen dankzij u kunnen helpen.  
Namens de diaconie. 
 
M. Hoek. 
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THEMA KERKBALANS 2016 ‘MIJN KERK INSPIREERT’ 

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: 
‘Mijn kerk inspireert’. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om 
een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus 
volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken 
kerkleden, van mensen zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe 
dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig 
in. De formulieren worden uitgedeeld en opgehaald door de 
kerkenraadsleden. In de laatste week van januari wordt het 
toezeggingsformulier bij u opgehaald.  
 
Overigens is het plan opgevat om bij de volgende actie Kerkbalans 
(meer) gebruik te gaan maken van email. Zodoende zult u in de 
envelop die u in januari ontvangt ook een formuliertje vinden waarop 
u kunt aangeven als u het prettig vindt om in de toekomst via email 
benaderd te worden over de actie Kerkbalans. Bij leven en welzijn 
moet de actie Kerkbalans de komende jaren dan wat minder 
arbeidsintensief worden. 

KERSTNACHTDIENST 24 DECEMBER ’15: “GEEN 
PLAATS” 
 
Op D.V. 24 december 2015 om 22.00 uur is er weer een 
kerstnachtdienst in onze kerk. 
Het thema van deze dienst is "Geen Plaats". De voorganger is onze 
eigen dominee Willem van de Griend. 

 
Het koor Rejoice uit Zuidland o.l.v. Henk Monteny verleent haar 
medewerking aan deze dienst. 
 
De collecte voor de kerstnachtdienst is bestemd voor de stichting 
ontmoeting Goeree-Overflakkee. 
 
Wij nodigen u van harte uit! Breng gerust iemand mee! 
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   VELDWERK GOEREE-OVERFLAKKEE 

 
"Het geheim van Goeree” 
 
Al jarenlang bestaat er op het eiland Goeree-Overflakkee een 
langslepend en toenemend probleem rond alcohol- en drugsgebruik 
onder een groot aantal jongeren. Diverse instanties, waaronder 
Bouman GGZ en stichting de Hoop hebben, de afgelopen jaren 
gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Ook de organisatie 
‘Moedige Moeders Goeree-Overflakkee' is op het eiland actief ter 
ondersteuning van de ouders van deze jongeren.  
De overheid erkent het probleem. Zij hebben het project "Het 
geheim van Goeree" in het leven geroepen en de kerken gevraagd 
ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Het doel hiervan is om de 
verslavingsproblematiek onder jongeren bespreekbaar te maken en 
de jongeren hulp en ondersteuning te bieden 
 
Kerken 

De kerken op het eiland voelen zich zeer betrokken bij de 
problematiek. Veel van de probleemjongeren zitten 's zondags in de 
kerk.  
Bijna alle kerken op het eiland hebben zich verenigd in een 
werkgroep en Ontmoeting gevraagd om een veldwerker aan te 
stellen die onder de jongeren op Goeree-Overflakkee gaat werken. 
 
De veldwerker gaat op pad met een motor (laagdrempelig naar de 
jongeren toe!), legt contacten en probeert met de jongeren een 
vertrouwensrelatie op te bouwen. Op die manier kan hij problemen 
bespreekbaar maken en handreikingen bieden voor een 
gestructureerd leven. Ook verwijst hij de jongeren zo nodig door 
naar andere hulpverleningsinstanties. 
 
Zie ook de website: www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl. 
 
Namens werkgroep Miss. Gemeente van harte bij u aanbevolen! 
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KERSTGEBED 
 

Heer, hoe lang is het geleden, dat U in de wereld kwam, 
U, die de Heerlijkheid die U had bij de Vader losliet, 
Om mens te worden in een wereld van afschuw en verdriet. 
Om Uw volk en deze wereld te verlossen van de schuld 
Daarom heeft U dit gewillig op u genomen en de Schriften vervult 
 
 
Wij danken u Here Jezus, dat U dit voor ons heeft gedaan 
Zodat ook voor de mensheid weer nieuwe hoop is ontstaan 
Allen die Uw hand willen vatten, komen nooit bedrogen uit. 
U heeft onze schuld gedragen, en kocht ons vrij met Uw bloed 
U, komt de Heerlijkheid en Lof toe, U vervult ons met Uw gloed 
 
 
Heer, het is weer Adventstijd, en ons verlangen naar U groeit 
Wanneer, Heer komt U weder en brengt vrede hier op aard 
Zodat honger niet meer wordt geleden, en er vreugde bloeit 
Geen dood, verdriet meer, angst en pijn. 
Wat zal dat heerlijk wezen om in Uw Koninkrijk te zijn. 
 
 
U willen wij aanbidden Heer, elke dag dat wij hier leven 
Voor de hoop en het uitzicht die U aan ons hebt gegeven. 
Eens zal alles anders zijn en kinderen mogen dan vrij spelen 
Leven mensen weer in vrede en er zal geen oorlog zijn 
Dank U Heer dat we dat Geloof met elkaar mogen delen. 
 
 
Geschreven door Leo Baas 
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VAN DE DINSDAGAVONDGROEIGROEP 
 

Om de 3 à 4 weken komen we bij elkaar bij iemand thuis. Op dit 
moment zijn we met 13 personen. Graag willen we u doorgeven wat 
we zo al overdenken. De avonden zijn zeer waardevol voor ons 
geloof en dagelijks leven. We bespreken het evangelie van 
Johannes en worden begeleid door het boekje ‘Jezus beter 
begrijpen’. 
 
De eerste avond begint met even kennis maken met elkaar en lief en 
leed wordt gedeeld. Daarna lezen we uit de Bijbel Johannes 1:1-8. 
Johannes wil de goede boodschap doorgeven aan zijn lezers. 
Johannes schrijft vooral op wat Jezus over zichzelf zei. Jezus zet 
zijn eigen woorden op gelijke hoogte met die van God. Hij zegt: “Ik 
ben Het Woord.” ‘Ik ben’ verwijst voor een Joodse lezer gelijk naar 
God in het Oude Testament  “Ik ben die Ik ben” (Exodus 3:14) De ‘Ik 
ben’ woorden maken volmaakt bekend wie Hij is voor de mensen.  
“Ik ben het brood die leven geeft, Ik ben het licht van de wereld, Ik 
ben de goede herder, Ik ben de deur naar het leven, Ik ben de 
opstanding en het leven, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik 
ben de ware wijnstok.” 
 
Daarna bidden we of de Heilige Geest in ons hart mag werken.  
We moeten een keuze maken vóór of tegen Jezus. Het evangelie 
van Johannes zou je kunnen vergelijken met een rechtsproces. Wie 
is Jezus? Allerlei getuigen worden opgeroepen. Voortdurend wordt 
van ons een keuze gevraagd. Dat brengt gelijk de vraag naar boven: 
Wie is Jezus voor jou? Er komen heel wat tegenstellingen voor: licht 
en duisternis, leven en dood, waarheid en leugen enz.  
Het begint met: In het begin, dat doet je gelijk aan Genesis 1 denken 
uit het Oude Testament. In de Griekse filosofie werden termen 
gebruikt als licht en duisternis, tegenstellingen dus. Jezus is het 
woord en is ook het antwoord op al je vragen. In de verzen 12 -18 
komt naar voren: Door de Zoon die mens is geworden spreekt God. 
Hij heeft als het ware het hart van God open gelegd. 
Johannes getuigt van de martelaar Jezus. Dit is niet vrijblijvend. De 
volgelingen zijn persoonlijk betrokken voor hun getuigenis. Jezus 
voorspelt al dat het niet gemakkelijk zal zijn. Kun jij getuigen van 
Jezus op je werk, in het gezin of in andere moeilijke situaties?  
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Jezus laat zien wie God is. Christenen lijken als het goed is op 
Jezus. Kunnen andere mensen dan iets van God zien door 
Christenen heen? Zomaar een paar vragen die dichtbij komen. 
Getuig van Hem en vraag of God je wil helpen bij alles wat je doet. 
 
Johannes de Doper ziet zichzelf als een ‘roepende in de woestijn’. 
We denken aan Jesaja 40: Hoor een stem, roepende in de woestijn. 
Het kondigt de komst van Jezus aan. Het lam Gods dat de zonde 
der wereld wegneemt.  
 
De tweede avond ging het over de meerdere kanten van Jezus. 
Jezus treedt vanaf nu in het openbaar op. Hij doet dit door twee 
gebeurtenissen: Bij de bruiloft te Kana waar hij water in wijn 
verandert en de tempelreiniging. Een groot verschil in zijn optreden. 
Je kunt Jezus moeilijk in een hokje plaatsen, Hij heeft allerlei kanten. 
Hij is royaal op de bruiloft, maar boos als hij met een zweep de 
mensen uit de tempel verdrijft. Deze veelzijdigheid roept niet alleen 
interesse op maar ook verzet. Vaak strijkt Jezus ons tegen de haren 
in. Er ontstaan vaak conflicten tussen mensen door wat Jezus heeft 
gezegd. We moeten ons omkeren en dat valt meestal niet mee. 
Jezus’ boodschap is een goede en blijde boodschap, maar ook 
confronterend en vaak tegen onze zin in.  
Op de derde avond ontmoet Jezus drie verschillende mensen; 
Nikodemus een wetgeleerde, De Samaritaanse vrouw en een 
Romeins beambte, de hoveling. 
Elk van deze mensen wordt door Jezus op een andere manier 
benaderd. De manier hoe Hij met hen omgaat zegt veel over Hem 
zelf. Door Hem zegt het ook  veel over God. Hij ziet ons individueel 
maar is er voor iedereen die Hem aanneemt.  
Nikodemus sprak vermoedelijk ’s nachts met Jezus omdat het dan 
rustig en koel was. Ook kon je ’s nacht iemand spreken zonder dat 
het iemand zag. Nikodemus had daar belang bij vanwege zijn hoge 
positie.  
De voortdurende misverstanden tussen Jezus en Nikodemus vallen 
op. Nikodemus neemt alles letterlijk wat Jezus zegt, maar Jezus 
bedoelt het geestelijk. Het lijkt erop dat Nicodemus er niet veel van 
begrepen heeft. Later blijkt dat deze ontmoeting heel belangrijk voor 
hem is geweest. We lezen dit in Joh. 19:38-42 waar Nikodemus 
Jozef van Arimatea hielp bij de begrafenis van Jezus.  
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Ook verdedigde hij Jezus bij de veroordeling door de farizeeën. Hij 
werd dus een volgeling van Jezus. 
 
Jezus ontmoet ook de Samaritaanse vrouw. De Joden meden 
Samaritanen omdat ze onrein waren. Tijdens de Babylonische 
ballingschap en erna hadden Samaritanen zich vermengd met 
Joden, ook hun Godsdienst was vermengd.  
Jezus trekt zich hier weinig van aan. Jezus stapt vaker over culturele 
en sociale grenzen heen. Dat is kenmerkend voor zijn optreden. Hij 
zoekt steeds achtergestelden. Zoals vrouwen, tollenaars, hoeren, 
enz. Dit was revolutionair voor de Joden en zeker voor een leider. 
De Joden hielden zich verre van het onreine. 
 
De vrouw ziet het levende water in het opborrelde water bij de bron. 
Jezus zegt dat ze levend water zal krijgen. Levend water ten 
eeuwigen leven. 
 
Een Romeinse beambte (hoveling) ontmoet Jezus. Dit is het tweede 
van de zeven tekenen die Johannes beschrijft. Hier wordt de zoon 
van een hoveling genezen. Uit dit teken blijkt Jezus macht zonder bij 
de zieke aanwezig te zijn. De man had een groot geloof en wordt 
eerst op de proef gesteld door Jezus. Hij komt met heel zijn huis tot 
geloof. 
Jezus brengt altijd genezing, heling, overvloed, vreugde, leven, 
enzovoort. Dit wijst naar de toekomst die God voor een ieder in petto 
heeft die in Hem gelooft. 
 
Namens de dinsdagavond groeigroep, 
 
Gerard Tanis. 
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KERSTPROJECT:  
‘’LIEFDEVOL AANGERAAKT’’ 
 

Sinds de eerste adventszondag zijn we net als vorig jaar weer 
begonnen met het kindernevendienst kerstproject. 
Centraal staan de verhalen uit Lucas 1 en 2, waarin we mogen lezen 
over de aankondiging en de geboorte van Jezus Christus in 
Bethlehem. Op een zeer bijzondere wijze worden de levens van 
Zacharias & Elisabet en Maria & Jozef veranderd als God elk van 
hen liefdevol raakt in hun hart. Zij maken deel uit van Gods plan, Zijn 
liefdevolle belofte komt in vervulling. 
 
Projectverbeelding 
 
De projectverbeelding welke op de kansel (preekstoel) staat, bestaat 
uit een lantaarn. De lantaarn heeft 6 zijdes met in elke zijde een 
venster, waarin een illustratie over het verhaal zichtbaar wordt. De 6 
illustraties hebben de volgende betekenissen;  
 
Zacharias twijfelt      
God raakt de stem van Zacharias aan 
 
Maria aanvaardt Gods plan    
De engel brengt Maria goed nieuws 
 
Maria en Elisabet geloven samen   
Maria deelt Gods liefde met Elisabet 
 
Zacharias dankt God     
Zacharias krijgt zijn stem terug 
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De herders luisteren echt    
God raakt de harten van de herders aan 
 
De herders vertellen     
De herders gaan terug naar het veld. 
 
We mogen ervaren aan de hand van het leven van een gewoon 
mens dat God zijn liefde laat voelen aan een ieder van ons. Dat 
Gods plan uit liefde in vervulling is gebracht. 
 
Elke week tot en met de kerstgezinsdienst wordt er, voordat de 
kinderen naar de nevendienst gaan, kort stil gestaan bij het project 
door d.m.v. een sketch een situatie uit die tijd te verbeelden. Bij 
terugkomst van de kinderen zingen we het projectlied ‘’Goed 
nieuws’’ van Marcel & Lydia Zimmer. 
 
Hebt u vragen over het project? U kunt dan Herma Akershoek of 
Peter Tieleman aanspreken. Degene die hebben meegewerkt aan 
het project, hartelijk dank hiervoor. 
 
Met een vriendelijke adventsgroet,  
 
Peter Tieleman (jeugdouderling 0-12 jr) 
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KERSTMUSICAL MICHIEL EN DE HOUTSNIJDER 

 
Op Kerstavond 24 December wordt  weer een Kerstmusical 
opgevoerd door een groep enthousiaste kinderen in de 
Gereformeerde Kerk Ouddorp aan de Dorpstienden. 
 
Dit jaar hebben we gekozen voor de musical "Michiel en de 
houtsnijder". Deze musical gaat over een jongen Michiel , die op 
zoek is naar een bestemming in zijn leven. Hij ontmoet Johan, de 
houtsnijder, die figuren snijdt voor de Kerststal. Johan maakt Michiel 
ook na in hout. Michiel blijft een nachtje slapen bij Johan. 's Nachts 
komen de andere poppen en de nieuwe pop Michiel tot leven. Ze 
besluiten de ster te volgen. Gedurende hun reis vindt de een na de 
ander een goede bestemming. Op het laatst 
blijven alleen Michiel en een meisje over.  
Zij komen in een Kerststal en ontmoeten 
daar Jozef en Maria. Dan weet Michiel 
opeens wat zijn bestemming is. Hij zal 
voortaan iedereen vertellen over de 
geboorte van het Kerstkind. 
 
We hopen dat jong en oud deze avond naar de Kerk komen om 
deze leuke musical te komen bekijken! 
 
De zaal gaat om 18:00 uur open en we beginnen om 18:30 uur. De 
entree is gratis maar we willen wel een collecte houden voor het 
goede doel: De Stichting Ambulance. 
 
Dus graag tot 24 december!  
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WOORDZOEKER 

 

B M R I E C D R O M M E E M M J  

O S U T J I L E G N E H C H E A  

L S T E R A Z A N A W S U Z E J  

E P Q K I H R A I S I I H E W M  

T K G R M E H E L T E B J D Q E  

A V A O C R D T L N R D O Z X F  

N M S B H O T R E M O D Z G E E  

F P S S R D T O T N O S E C P N  

E C R R I E I O S O K O F H Q D  

C E E A S S D B K P E F H Z X A  

B E D O T T N E L U C M R H E L  

S M R S U E T G O I J E E T P H  

A C E R S N H O V V Q E J F A A  

R Y H D I E O U E Q H P G P J N  

V B E M C M E D J R R O G P Q E  

Y Q E E C O M S M R A I T A T S  

 
 

Zoek de volgende woorden: 
herders, Jezus, wijzen, Christus, jozef, maria, betlehem, herodes, 
ster, goud, wierook, mirre, nazaret, engel, volkstelling, voederbak, 

geboorte, 
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     MEDITATIEF MOMENT 
 
Kerst 2015 
 
We hopen binnenkort kerstfeest te vieren. De familiebanden worden 
weer aangehaald, er wordt weer gegeten met elkaar en de 
kerstartikelen worden weer tevoorschijn gehaald. Laten we bij de 
kerstdagen echter niet vergeten om te denken aan onze broeders en 
zusters die onder onderdrukte en vervolgde omstandigheden 
kerstfeest moeten vieren. 
 
In vele landen, nu ook in Indonesië en Cuba, worden kerkgebouwen 
afgebroken in opdracht van de overheid. Laten we daarom onze 
broeders en zusters in ons gebed opnemen zodat ze toch, in 
verbondenheid met Christus, samen met ons deel zullen hebben in 
de kerstgedachte. 
 
Ik wens u het echte kerstfeest toe waar in we gedenken dat het 
kindje Jezus voor ons op aarde kwam. 
 
Tot slot wil ik u nog een lied meegeven: 

 
Wat de toekomst brengen moge 

Jacqueline E. van der Waals 

Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de oogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
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Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten oogen 
naar het onbekende land. 
 
Namens de diaconie, 
 
M. Hoek 
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KERSTVERHAAL: DE BELOFTE VAN DE HARPSPELER 
 

Een verhaal over een man die belooft met Kerst thuis te zijn 
 
Er was eens een harpspeler die zo mooi kon spelen en zulke 
prachtige liederen zong dat hij in het hele land beroemd was. 
Uiteindelijk hoorde ook de koning zulke wonderlijke verhalen van zijn 
kunst dat hij dadelijk een paar boden uitzond. Ze moesten hem 
vragen of hij mee wilde gaan naar het paleis om voor de koning te 
zingen en te spelen. De koning wilde hem zó graag horen dat hij aan 
zijn afgezanten de volgende boodschap meegaf: "Ik zal niet eten en 
niet slapen voor ik je gezicht heb gezien en de tonen van je harp heb 
gehoord." Deze woorden moesten ze net zolang voor de koning 
opzeggen, totdat ze deze wel konden dromen. Toen pas gingen ze 
op weg. 
 
Ze kwamen voor het huisje van de harpspeler en ze riepen: 
"Gegroet, o harpspeler. Kom buiten en luister naar ons, want we 
hebben je iets te vertellen waarmee je heel blij zal zijn!" 
Maar toen de harpspeler de boodschap van de koning vernam, werd 
hij bedroefd. Want hij had een vrouw en een kind en een klein bruin 
hondje. Hij zag er tegenop hen tegen Kerstmis te verlaten. En zij 
zagen er tegenop hem te moeten missen. "Blijf toch bij ons," 
smeekten ze. Maar de harpspeler zei: "Ik moet gaan. Het zou heel 
onbeleefd zijn om de koning teleur te stellen. Maar zo zeker als de 
hulstbessen rood zijn en de dennenbomen groen, even zeker zal ik 
met Kerstmis thuis zijn om mee te eten van de kerstpudding en om 
kerstliederen te zingen aan mijn eigen haard." 
 
Nadat hij deze belofte had gedaan, hing hij zijn harp op zijn rug en 
hij volgde de boden van de koning naar het paleis. Hij werd met veel 
eerbewijzen ontvangen en de koning deed alles om hem een plezier 
te doen. Hij sliep op een bed van het zachtste dons en at van een 
gouden bord aan de koninklijke tafel. En als hij zong en speelde, 
luisterden alle mensen en alle dieren, vanaf de koning tot de muizen 
in de provisiekamer, met ingehouden adem naar zijn muziek.  
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Maar bij alles wat hij deed, feestvieren, rusten, spelen, zingen of 
luisteren naar de lof die iedereen hem toezwaaide, vergat hij geen 
ogenblik de belofte die hij had gedaan aan zijn vrouw, zijn kind en 
zijn kleine bruine hondje. 
 
Toen nu de dag voor Kerstmis was aangebroken, nam hij zijn harp in 
de hand en ging hij naar de koning om afscheid te nemen. Maar de 
koning wilde hem niet missen en zei: "Ik zal je een paard geven zo 
wit als melk, zo glanzig als satijn en zo vlug als een hert, als je hier 
wilt blijven en op kerstdag wilt spelen en zingen aan de voet van 
mijn troon." 
 
Maar de harpspeler antwoordde: "Ik kan niet langer blijven, want ik 
heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. Ik heb hun 
beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van 
de kerstpudding en dat ik kerstliederen zou zingen aan mijn eigen 
haard." Toen zei de koning: "Als je hier blijft en op Kerstmis speelt 
en zingt aan de voet van mijn troon, zal ik je een wonderboom geven 
die zomer noch winter zijn bladeren verliest. En elke keer als je dit 
boompje schudt, zal er een regen van goud en zilver voor je voeten 
neervallen." Maar de harpspeler antwoordde: "Ik mag niet langer 
blijven want mijn vrouw en mijn kind en mijn kleine bruine hondje 
wachten op me. Ik heb mijn woord gegeven dat ik met Kerstmis thuis 
zou zijn. Dat ik mee zou eten van de kerstpudding en kerstliederen 
zou zingen aan mijn eigen haard." 
 
De koning gaf het niet op. "Als je op de kerstdag één wijsje voor me 
speelt en één lied voor me zingt zal ik je een fluwelen kleed geven 
en je mag naast me zitten op de troon met een ring aan je vinger en 
een kroon op je hoofd." 
Maar de harpspeler antwoordde: "Ik wil niet langer blijven, want mijn 
vrouw en mijn kind en mijn bruine hondje kijken al naar me uit. En ik 
heb vast beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou 
eten van de kerstpudding en kerstliederen zou zingen aan mijn 
eigen haard." 
Hij wikkelde zich in zijn oude mantel, hing zijn harp op de rug en 
verliet het paleis zonder verder een woord te spreken. 
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Hij had nog niet ver gelopen toen veel kleine witte sneeuwvlokken uit 
de lucht naar beneden kwamen dwarrelen. Het was of ze fluisterden: 
"Bedenk wat je doet, bedenk je eens goed, je gaat een moeilijke reis 
tegemoet." Maar de harpspeler zei: "Ja, ja, ik zie wel dat de lucht 
donker is en er zal zeker veel sneeuw vallen. Maar ik heb een vrouw 
en een kind en een klein bruin hondje.  
Ik heb vast beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou 
eten van de kerstpudding en kerstliederen zou zingen aan mijn 
eigen haard." 
 
Het begon al harder en harder te sneeuwen en weldra waren alle 
heuvels en dalen, heggen en greppels bedekt met een dik wit tapijt. 
Van alle paden en wegen was niets meer te zien. De wind joeg de 
sneeuw op tot hoge wallen midden over de grote weg. De 
harpspeler struikelde en viel maar hij dacht er niet aan om terug te 
keren. Terwijl hij verder reisde, ontmoette hij de wind. En de wind 
zei: "Harpspeler, harpspeler, wees toch wijs, keer terug naar het 
paleis." Maar de harpspeler luisterde niet naar die raad. "De sneeuw 
moge vallen en de stormwind loeien," zei hij, "ik moet doorlopen 
want ik heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. Ik heb 
vast beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten 
van de kerstpudding en kerstliederen zou zingen aan mijn eigen 
haard."  
 
Toen begon de wind ijzig koud te blazen. De sneeuw bevroor op de 
grond, het water bevroor in de rivieren en de adem van de 
harpspeler bevroor in de lucht. Aan de rotsen langs de weg hingen 
ijskegels zo lang als het zwaard van de koning. De bomen van het 
woud kraakten en kreunden in de felle wind en het was of ze hem 
allemaal toeriepen: “Waag het niet om door te gaan." Maar de 
harpspeler liet zich door niets weerhouden. "De sneeuw moge 
vallen, de stormwind loeien en de nacht moge mij overvallen in het 
donkere woud," zei hij, "maar ik heb beloofd dat ik met Kerstmis 
thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van de kerstpudding en 
kerstliederen zou zingen aan mijn eigen haard. Ik moet mijn woord 
houden.” Het woud is duister, de nacht breekt aan en voort zwoegde 
hij totdat het laatste glimpje daglicht verdween en de duisternis 
zwaar tussen de bomen hing.  
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Maar de harpspeler was niet bang in het donker. "Al kan ik ook niet 
zien," zei hij, "ik kan tenminste nog zingen." En jubelend klonk er 
een kerstlied door het bos.  
 
Een lied van Jezus' geboorte, van de engelen die zongen en van de 
ster die straalde boven de stal van Bethlehem. Toen hield het op 
met sneeuwen, de wind ging liggen, de bomen van het woud bogen 
hun takken om te luisteren. En, o wonder... terwijl hij zong, 
veranderde de duisternis rondom hem in stralend licht. Toen het lied 
uit was en de harpspeler opkeek, stond hij vlak voor de open deur 
van zijn huisje.  
Zijn vrouw en zijn kind en zijn kleine bruine hondje hadden al naar 
hem uit staan kijken en ze liepen de harpspeler jubelend tegemoet. 
 
De hulstbessen blonken helderrood in de kerstkransen, de 
kerstboom was een frisgroene jonge den, de kerstpudding zag zwart 
van de pruimen. De harpspeler voelde zich gelukkiger dan een 
koning toen hij aan zijn eigen haard de oude kerstliederen zong voor 
zijn vrouw en zijn kind en zijn kleine bruine hondje. 
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   KERSTFEEST: HET BEKENDSTE FEEST 

 
Kerstfeest, Kerst of Kerstmis is het meest bekende en meest 
gevierde feest ter wereld. Christenen en niet-christenen besteden er 
veel aandacht aan. Veel mensen voelen met Kerst heel sterk de 
behoefte aan een wereld van vrede. In oorlogsgebieden wordt met 
Kerstfeest soms besloten tot een niet-aanvalsverdrag. Voor mensen 
die zijn gegijzeld of worden vermist wordt gehoopt dat ze in elk geval 
voor de Kerst thuis zijn. Want met Kerst moet alles weer goed zijn.  
Kerstfeest is ook een feest van bezinning. Families komen dan vaak 
bij elkaar. Vakantie-afspraken worden gemaakt voor het volgende 
jaar. Kerst staat hier in het westen centraal in het donkere 
winterseizoen. We maken er een gezellig feest van met veel 
versiering en verlichting.  
 
Een christelijk feest 
Maar Kerstfeest is in de eerste plaats een christelijk feest. 
Christenen gedenken dan de geboorte van Jezus Christus. Veel 
niet-christenen weten dit ook wel. Maar er zijn genoeg mensen die 
niet of niet precies weten wat de grote betekenis van Jezus’ 
geboorte is. Reden om daar verder bij stil te staan. Wat zou het mooi 
zijn als iedereen de echte betekenis van Kerstfeest zou kunnen 
peilen. Dat geeft dit feest pas glans en geluk, meer dan versiering, 
verlichting en zelfs vrede op aarde kunnen geven.  
Laat ik meteen maar zeggen dat Kerstfeest niet op zichzelf staat, 
maar is verbonden met Goede Vrijdag en met het Paasfeest. Zonder 
te weten wat Goede Vrijdag en Pasen inhouden, kan Kerstfeest 
nooit worden begrepen.  
Het "christelijke" Kerstfeest staat centraal in de hele 
wereldgeschiedenis. De geboorte van Jezus Christus is niet minder 
dan de start van de uitvoering van Gods reddingsplan. Met de 
geboorte van Jezus is Gods uur “U” aangebroken. Eeuwenlang is 
door God naar dat moment toegewerkt en door de gelovigen naar 
dat moment toegeleefd. En al eeuwenlang sinds Jezus' geboorte 
wordt dat feit gevierd met Kerstfeest.  
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Zoals door God beloofd 
Voor veel mensen die toen leefden kwam de geboorte van Jezus 
Christus, de door God beloofde Messias, als een verrassing. 
Anderen hebben het toen niet beseft of geloofd. Veel mensen in die 
tijd kenden Gods reddingsplan niet of dachten dat het nog wel een 
poos zou duren. Weer anderen hadden de moed intussen al 
opgegeven of waren God gewoon vergeten. Maar wat God belooft 
dat doet Hij ook. Ook al gaan daar honderden jaren overheen. Vanaf 
het begin van de wereldgeschiedenis heeft God redding beloofd aan 
de mensen, die door hun val in zonde de wereld in het ongeluk 
hadden gestort.  
 
De geboorte van Jezus voorzegt 
In het Oude Testament staan veel teksten waarin de komst van 
Jezus werd voorspeld. De profeet Jesaja bijvoorbeeld profeteerde 
over de komst van Jezus. Zo staat er in Jesaja 9: 5 en 6: Een Kind is 
ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn 
schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, 
Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot is Zijn 
heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.  
Maar al veel eerder werd aan Gods plan met de wereld gerefereerd, 
bijv. door Abraham, die in Genesis 22 : 8 tegen zijn zoon Isaak zei: 
God zal Zich Zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. Zo is het 
Oude Testament vol van heen wijzingen naar de komst van de 
Redder van de wereld.  
 
De Zoon van God 
De geboorte van Jezus en veel dingen daaromheen waren heel 
bijzonder. Een belangrijk punt is dat Jezus niet door een mens is 
verwekt, maar door God Zelf. In Lucas 1 wordt verhaald dat de engel 
Gabriel aan Maria verscheen en onder andere het volgende tegen 
haar zei, vers 31 t/m 35: Luister, je zult zwanger worden en een 
Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 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. Tot in 
eeuwigheid zal Hij Koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn 
koningschap zal geen einde komen.  
Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers 
nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: 
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De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het Kind 
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Jezus 
is niet zomaar een mens, maar de Zoon van God. Een gewoon 
mens zou nooit de redder van de wereld kunnen zijn. Dit is één van 
de cruciale punten in het christelijke evangelie.  
 
De Redder namens God 
De namen “Jezus” en “Christus” verklaren wat dat betreft veel. In 
Matteüs 1 : 21 zegt de engel tegen Jozef, de aardse “vader” van 
Jezus: Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden. In Johannes 1 : 41 staat: Vlak daarna kwam hij 
(Andreas) zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: Wij hebben 
de Messias gevonden.  
“Messias” is een Hebreeuws woord, dat in het Grieks “Christus” 
betekent en in het Nederlands “gezalfde”. Op veel plaatsen in de 
Bijbel staat dat Christus door God gezalfd is voor Zijn reddingswerk 
op aarde (zie bijvoorbeeld de profetie in Jesaja 61 : 1). De naam 
Jezus geeft aan wat Hij op aarde kwam doen en de naam Christus 
geeft aan dat Hij dat namens God kwam doen.  
 
Voor Jezus geen plaats 
Hij kwam om Koning te worden lazen we (en God, de Heer, zal Hem 
de troon van Zijn vader David geven) maar dat leek er niet echt op. 
Alleen al de omstandigheden waaronder Hij werd geboren! Lucas 2 : 
6 en 7: Terwijl ze (Jozef en Maria) daar (in Bethlehem) waren, brak 
de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een Zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad.  
Dat Jezus in een voederbak lag was niet het gevolg van een 
toevallige samenloop van omstandigheden. Er was geen plaats voor 
hen in het nachtverblijf lezen we, wat ten diepste betekende: er was 
geen plaats voor Hem in deze wereld.  
Hoeveel volgelingen Jezus ook heeft gehad en nog heeft, op aarde 
werd hij tenslotte door de burgerlijke en geestelijke leiders 
verworpen en, onschuldig, vermoord.  
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Toen bleek dat er voor Jezus geen plaats was en Hij genoegen 
moest nemen met een voederbak, wierpen de schaduwen van Zijn 
doodlopende lijdensweg in deze wereld zich al vooruit.  
 
De doodlopende weg 
Toch liep het precies zoals God had gewild. De voederbak was 
namelijk ook een signaal aan de wereld dat Hij gekomen was om de 
minste te zijn. Hij kwám juist om veracht en vernederd en zelfs 
gedood te worden. Hij kwam om de straf van God over de mensheid 
te dragen. Wat wij als mensen verdiend hadden kreeg Hij over Zich 
heen. Want Kerst kreeg een vervolg op Goede Vrijdag en op het 
Paasfeest. 
 
Nieuwe hoop voor ons 
Want Jezus leeft en wil samen met ons door dit aardse leven gaan. 
Jezus kwam in de wereld om het weer goed te maken tussen God 
en ons. Hij droeg onze straf en stilde Gods toorn over de zonden. Hij 
stierf aan het kruis om ons het leven te kunnen geven. Jezus is onze 
enige hoop in bange dagen. Hij is ons enige houvast in de donkere 
dagen van Kerst. Hij is de Enige die echte vrede kan geven. Een 
vrede die je mag ervaren als je jouw leven in Zijn hand legt. Als je 
dat inziet en gelooft, dan is er alle reden om je huis met Kerst te 
versieren en de kerstverlichting te ontsteken. 
 
 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867
http://www.gelovenisleven.nl/goedevrijdag.htm
http://www.gelovenisleven.nl/paasfeest.htm
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX8LG-hNbJAhXBJQ8KHVe1DbcQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-nativity-clipart-black-and-white&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNEgXk83_lwWsLhenWyt61bLBWZlNw&ust=1449999836630696


 

33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867


 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867


 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867


 

36 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLztq2gtbJAhUBIA8KHRVwDeIQjRwIBw&url=http://www.drew-fuller.com/elegant-line-border-clip-art-free.html&bvm=bv.109910813,d.ZWU&psig=AFQjCNGw7v7Ol8LD7ETsDJGNkemgn0cZ5g&ust=1449999247607867

