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Het einde van 2021 komt in zicht. Soms donkere sombere dagen waarin
veel mensen druk zijn met de voorbereidingen van de komende
feestdagen, die traditioneel uitbundig moeten worden gevierd. Dit jaar
is dat niet anders. Er zijn ook mensen onder ons die met weemoed
terugdenken aan vroeger, hoe het toen was, die nu alleen zijn met de
kerstdagen en waaraan de uitbundigheid voorbij gaat. We moeten het
zelf maar  gezellig maken in deze kille tijd. In onze samenleving
brokkelt de inhoud van het Kerstverhaal steeds verder af lijkt het. Alle
ogen zijn op aardse mensen gericht. Het lijkt of we het daarvan moeten
verwachten! Hoe verlaten kunnen wij ons voelen in deze dagen voor
kerst. Blijven wij onze hoop vestigen op de komst van het Vredeskind?  
Oók in 2021 wordt weemoed, traditie en zucht naar macht voor iedereen
onuitwisbaar ingehaald door de komst van onze Zaligmaker Jezus
Christus. Wat zijn wij toch gezegende mensen. 

Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen voor 2022!

'OP NAAR KERST'

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- Alle bijeenkomsten zijn tot 
  nader bericht geannuleerd.

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in januari 2022. 
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door Jan Dijkman 

Vanuit het bestuur
en organisatie 



door Piet Piersma 
GODS L IEFDE ZICHTBAAR

Kerst is het feest van de geboorte, van hoop, van vrede en van licht. Het doet ons weer stil staan bij de
liefde van God voor ons. We mogen ons weer realiseren dat Jezus het Licht voor ons is in deze donkere
wereld. En dit Licht wordt ons geschonken puur uit genade. Kerstfeest is voor ons een gedenken, een stil
staan bij, maar bovenal ook een duidelijk moment om dit mooie liefdevolle nieuws door te vertellen. Dit
zijn de momenten om aan de mensen uit te leggen dat het nog steeds zin heeft om Kerst te vieren en dat het
wel degelijk gaat om vrede, om liefde en om licht. Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden maar
door er Licht te brengen.
Jezus klopt op onze deur en vraagt om binnen gelaten te worden en als wij ‘ja’ zeggen dan vraagt Hij ons
ook om samen met Hem op pad te gaan en Zijn liefde, Zijn warmte, Zijn Licht door te geven. Dat is voor
ons nu de betekenis van het Kerstfeest. Het Licht van Christus doorgeven en laten stralen op duistere
plekken. Een engel wezen die een bemoedigend woord spreekt tot iemand die het moeilijk heeft. Troost
brengen of een glas water aanreiken. Er zijn voor die ander en hem of haar de weg naar God wijzen. Dat
betekent Kerstfeest vieren en jezelf niet centraal zetten, maar God bovenal loven en prijzen om wat Hij
voor ons gedaan heeft en nog steeds doet. Er is vrede, zeggen de engelen, want Christus is op aarde. En als
je die Christus aanneemt als je Verlosser, dan vind je die vrede. Een vrede die er ten diepste in bestaat dat
het goed is tussen jou en God. Een vrede die dan ook uitwerking heeft in de onderlinge relaties. Jezus ligt
niet meer in een kribbe maar is bij ons, dicht bij ons!

Gezegende kerstdagen.

LICHT IN  DE NACHT  
Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 

Prijs nu Zijn naam, samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, O, nacht dat Jezus kwam 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
Prijs nu Zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

https://www.youtube.com/watch?v=bJXf8_NObu8

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN 

https://www.youtube.com/watch?v=bJXf8_NObu8
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