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Een feest van vrede en hoop
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Wanneer wij zingen over ‘vrede op aarde’ dan gaat het niet alleen om
welvaart, maar ook om welzijn. Het gaat om het geheel van positieve
ervaringen die niet van tijdelijke aard zijn, maar voor eeuwig duren.
Het gaat om orde in het persoonlijk leven en in de samenleving.
De komst van Jezus Christus in deze wereld is niet vrijblijvend, maar
het heeft een doel. Zijn komst betekent hoop en leven voor mens en
wereld. Hoop zorgt ervoor dat wij ons in het huidige moment rustig
voelen.
Wij hebben allemaal een weg af te leggen en soms stoppen wij bij een
halte. Elke halte bevestigt de aanwezigheid van de Heer. Wij kunnen
dan zeggen: 'Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen.' Wat voor ervaring
wij ook in het haast afgelopen jaar hebben gehad, God biedt ons een
hoopvolle toekomst. Hij is met ons en Zijn trouw houdt stand tot in
eeuwigheid.
Wanneer wij op de grens staan tussen oud en nieuw, met als doel
deze grens over te steken, kunnen veel vertwijfelingen bij ons
opkomen. Het nieuwe jaar is voor ons duister, een raadsel, volledig
onbekend, hetgeen ons toch wel een beetje angstig kan maken. Het
jaar wordt niet uit zichzelf slecht of goed. Het hangt deels af van hoe
wij ons als individu en als volk opstellen ten opzichte van elkaar en
ten opzichte van de ontwikkelingen van het land.
Ik roep u op om het jaar hoopvol binnen te treden. Laten wij alle
positieve dingen meenemen. Laten wij ons positief opstellen,
instellen en geloven, dat er aan Gods macht geen grenzen zijn. Met
God aan onze kant zullen wij overwinnen.
Ik wens u een hoopvol nieuwjaar toe.
Ds. Bisschop John Kent
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ADVENT: de tijd van wachten en verwachten
28 november - 24 december
Door het geloof van Simeon was de Heilige Geest
op hem en hij heeft nog voor zijn dood de Messias
mogen zien. Wij leven in de tijd na Simeon en
onze toestand is niet anders dan de toestand in de
tijd voor de geboorte van Jezus. Het volk keek uit,
verwachtte verandering. Hoe die verandering eruit
zou zien, was niet bekend. Voor ons nu ook niet.
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Advent.
Het zijn de vier weken die voorafgaan aan Kerst.
Met de Advent begint bovendien het kerkelijk jaar.
Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse

Wanneer komt de tijd dat wij zonder mond-of
neusbedekking elkaar tegemoet kunnen treden,
wanneer zijn er geen bordjes en teksten meer over
1.5 - 2 m afstand houden? Wanneer houdt het op
met die oneerlijkheid, de hebzucht en de drang
naar steeds meer vergaren, zichzelf bevoordelen en
daarbij
anderen
vertrappen?
Allemaal
wantoestanden. Maar te midden van alles mogen
we ook nu uitzien naar Jezus. Christenen hebben
de opdracht de blijde boodschap te verkondigen
aan allen. Dat doen ze onder andere door middel
van zang.

woord ‘Adventus’, dat ‘komst’ betekent.

In de Christelijke kerken zien wij in de Adventstijd:
de adventsster, kaarsen, kransen en nog veel meer
om ons te herinneren aan de mooie tijd en ons in
de sfeer te brengen van wachten en verwachten.
Behalve alles wat we zien, horen we ook muziek:
adventsliederen waarin hoop bezongen wordt.
Hoop op die Ene die de duisternis doet verdwijnen
en daarvoor licht aanbiedt. Licht dat ook na de tijd
van Advent moet blijven schijnen in ons en in de
wereld, waarin wij vandaag leven, werken en
proberen te overleven.
Hoe groot zijn de overlevingskansen in 2021
geweest? Of is er geen zicht meer op verandering,
omdat we moe geworden zijn van alle berichten
die in het nieuws verschijnen en ons vertellen
over: besmettingen door Covid-19 en doden,
leugen en afpersing, corruptie? En over problemen
met ons milieu en het klimaat en over
vluchtelingen?
Is er nog reden om te wachten, verwachten of te
hopen en op wie zullen we hopen? In Lucas 2 vers
25 lezen we over Simeon, een man die gelovig was
en uitkeek naar de dag waarop God zijn volk Israël
zou redden en troosten.

Liederen van hoop en redding
De liederen die we tijdens Advent en Kerst zingen,
zijn liederen van hoop, geloof, liefde, troost en
redding. Liederen zoals: ‘t Licht dezer wereld is
reddend verschenen. Vertroost, o Jezus, onze harten
door uwen geest, die in ons woont! Verblijdt U in Jezus
uw Heer! Joy to the world the Lord has come. Let earth
receive her King. Switi tem blijti tem! Zing deze
liederen biddend en u zult ervaren dat Christus
nog steeds dezelfde is. Hij is het antwoord op
alles. Hij is onze Redder groot van kracht, onze
Immanuel, God met ons!
Ik bid dat u bemoedigd mag worden om hoopvol
te blijven bidden, waken en wachten. Blijf uitzien
naar de Heer van Leven. Laat uw lampen helder
lichten!
Gezegend en bezinningsvol Advent!
Ds. Andriene Guillard
EBG Aruba

De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds.

I Johannes 2 vers 8
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Kerstnostalgie

Roenzo Soetosenojo (35 jaar)
“Mijn mooiste kerstherinneringen dateren uit mijn jeugdjaren.
Dit komt voornamelijk door mijn ouders die een onbeschrijflijke
sfeer creëerden met kerstlichtjes, cadeautjes, gezelligheid en de
mensen van wie je houdt om je heen. Toen ik de Heer
geaccepteerd had en serieus in het geloof kwam te staan, kreeg
Kerstmis een heel andere betekenis en een andere beleving voor
mij. De levensstijl die ik vroeger had, veranderde door mijn
aanraking met de Heer. Ik ervaar kerst nu op een andere
“geestelijke” manier. Het is heel fijn om te weten dat wij gered
zijn dankzij de geboorte van de Here Jezus. Die wetenschap
roept emoties van dankbaarheid en blijdschap bij mij op. Dit jaar
zal Kerstmis voor mij weer heel anders zijn. Voor het eerst zal
mijn vader er niet zijn om het kerstfeest met ons te vieren.”

kerstpuzzel
Streep de woorden weg. Dit kan in
alle
richtingen.
Horizontaal,
verticaal, diagonaal, en van links
naar rechts en andersom. De
overgebleven letters, te lezen van
links naar rechts, vormen een zin.
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Kerstfeest is het wonder van God in deze wereld

K

erstmis is een groot feest, ook
maatschappelijk. Zelfs als je het
zou willen, zou je dit feest met
geen
mogelijkheid
kunnen
ontlopen.

Vorig jaar hebben wij ondanks COVID-19 en de
lockdown dit feest op onze eigen wijze gevierd.
Maar wat wordt er eigenlijk gevierd? Het gaat om
vrede op aarde, het gaat om het heil. Dat weten
veel mensen. Maar een deel van de vierenden weet
daarbij te vertellen dat Kerstmis iets te maken
heeft met de geboorte van Jezus Christus ooit in
Bethlehem. Wat het een met het ander te maken
heeft, blijft vaak uitermate duister. Velen in ons
land en in de rest wereld vieren een begin en wel
de geboorte van Jezus. In het Johannesevangelie
staat onder meer: IN HET BEGIN……. We lezen of
horen hoe het begin van deze mens door Johannes
is gegaan. Wat dit begin voor hem betekende, hoe
deze geboorte zijn leven heeft getekend. Hij weet
dat deze mens, Jezus, alleen zichtbaar en alleen
verklaarbaar is vanuit God. Hij weet ook dat de
eerste woorden in de Schrift uit Gods mond staan
opgetekend.
Dat belangrijke woord was licht: “er zij licht”. God
en het duister verdragen elkaar niet. Dus licht is
bijzonder belangrijk en moet er ook zijn, want het
brengt alles in beweging. God wil licht.

God brengt in alle eenvoud ALLES naar
het LICHT en roept tot LEVEN.
Gods licht komt terecht in duistere mensen.
Mensen die een geblindeerd bestaan leiden en
allerlei slinkse wegen bewandelen. Wegen die niet
tot leven, maar tot allerlei vormen van duisternis
voeren en die Gods eerste woorden daardoor
tegenspreken.

Maar er is bij kerst 2021 ook hoop. Wij kunnen
verlost worden van onze ‘bange’ pijn. Laten wij het
licht vasthouden en de juiste weg volgen: de weg
van Jezus. Hij is HET LICHT der wereld. Laten wij
samen met HET LICHT de juiste weg van
ontwikkeling, vrede en heil samen afleggen.
SAMEN met alle bevolkingsgroepen en met de S
van solidariteit. De rest is AMEN!
Kerstfeest is een feest geworden van dierbare
tradities waarbij wij vertrouwde teksten uit de
Bijbel horen. Een van de teksten is Jesaja 52:7-10.
Deze tekst is volgens mij, na Lucas waarschijnlijk de
bekendste kerst-bijbeltekst.

Het wonder van God, dat als mens in de
wereld gekomen is, geeft een frisse
kijk en geeft weer nieuwe inspiratie.
De kern van de boodschap uit Jesaja geeft onder
andere aan dat JHWH (Jahweh) zijn volk troost. Hij
koopt Jeruzalem vrij. Aan het volk Israël dat in
ballingschap verkeert, wordt een nieuwe exodus in
het vooruitzicht gesteld. Een uittocht uit de
ballingschap, een uittocht terug naar de heilige stad
Jeruzalem.
Die
stad
zal
opnieuw
worden
opgebouwd en het volk van Israël zal weer in eigen
land wonen en zich door God laten leiden. Het
vrijkopen, verlossen van het volk is een belangrijk
thema in Jesaja.
Laten wij daarom tijdens kerst het licht omarmen,
wetende dat God ons zal verlossen. Maar die
verlossing komt als Hij, Jezus, centraal staat. Met
Hem als grote verlosser zullen wij in eenheid,
harmonie, liefde en vrede verdergaan.
Gezegende kerst.
Ds. Raymon Wimpel

Kerst 2021 zal hoogstwaarschijnlijk als donkerder
dan ooit door sommigen worden ervaren. De vele
doden met name door COVID-19, de vele
besmettingen en de vele theorieën van antivaxers
in kerken en daarbuiten. Maar ook binnen de
overheid is het licht nog ver te zoeken. Die
broodnodige verLICHTing voor het volk laat nog
te wensen over. Tegenstrijdige handelingen vieren
hoogtij. Maar ook in onze eigen omgeving, zoals
thuis, blijft het in vele gevallen donker. Dit kan
door rouw vanwege doden binnen de familie- en
vriendenkring, maar ook door de discussie zich
wel of niet te laten vaccineren.

U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here,
in de stad van David.

Lukas 2 verzen 10b, 11
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God heeft een plan met mij

A

nne gooit vermoeid haar ‘earpiece’ op
tafel. Behalve dat de internetverbinding
net uitviel, is haar laptop niet opgeladen.

Gefrustreerd en boos zoekt ze naar haar oplader.
Wat vervelend, nu kan ze niets doen. Het is ook
‘lockdown’, dus naar de winkel gaan kan ook niet.
Maar wat een zegen dat ze gezond is en genoeg
eten thuis heeft. Ze heeft niets om over te klagen.
Ze legt haar hoofd tegen de stoelleuning en denkt
terug aan de fijne tijd met de jongeren van de
kerkclub, toen er geen Covid-19 was. Hoe vaak
denkt ze nog aan God? De laatste tijd klaagt haar
moeder dat ze eigenwijs is, ongeduldig, en haar
eigen gang gaat. Anne is Gods kind, maar hoe vaak
denkt ze dat ze het beter weet dan God? Haar
gedachten gaan terug naar het verhaal van Jakob.
Jakob is Gods vriend, maar wat kon hij liegen en
bedriegen. Hij ging ook zijn eigen gang en op God
wachten en naar Hem luisteren, vond hij ook
moeilijk. Later leerde hij hoe belangrijk het is om
op God te vertrouwen.
Anne denkt aan de ene keer, toen Jakob zijn vader
had bedrogen. Jakob had van zijn moeder gehoord
dat God tegen haar had gezegd dat haar jongste
zoon de belangrijkste zou zijn. Zijn tweelingbroer
zou als oudste eerst de zegen van zijn vader Isaak
ontvangen. Zijn moeder had een plan bedacht,
zodat ze samen de Here God ‘een handje konden
helpen.’ Verkleed in de kleren van zijn broer Ezau
en een vacht van een geitje om zijn armen, leek het
alsof Jakob veel haren op zijn armen had, net als
Ezau.

Vader Isaak die oud en blind was, dacht echt dat
het Ezau was, die een lekkere maaltijd voor hem
bracht. Jakob kreeg van vader Isaak de zegen, die
hij eigenlijk voor Ezau had bestemd. Zo bedroog
Jakob zijn vader en zijn broer. Nu Jakob zelf oud
werd en de zegen moet doorgeven aan zijn eigen
kinderen, deed hij wel wat Gods plan was. Volgens
Gods plan zegent hij eerst Efraïm de jongste, en
daarna Manasse de oudste, de zonen van Jozef.
Anne denkt ook aan hoe Jakob bedrogen werd
door zijn oom Laban. In plaats van Rachel, van wie
hij zoveel hield, liet oom Laban, Jakob met Lea
trouwen. Jakob was boos. Gelukkig kon hij later
toch nog met Rachel trouwen, maar wat had hij
een verdriet gehad, zoals het allemaal gegaan was.
En dan nog die keer dat zijn eigen zonen hem
hadden bedrogen. Jarenlang had hij gedacht dat
Jozef, zijn liefste zoon, dood was. Maar ook dat
was bedriegerij.
Wat een wonder mijmert Anne, dat God al die
jaren toch zo goed voor Jakob heeft gezorgd.
Terwijl hij zo vaak zijn eigen zin heeft gedaan en
niet luisterde naar wat God van hem wilde. God
heeft Jakob wel steeds laten weten dat Hij altijd
voor zijn kinderen en zijn volk zal blijven zorgen.
Anne vouwt haar handen en vertelt aan God dat ze
het vaak moeilijk vindt om op Hem te vertrouwen
en dat ze soms haar eigen zin wil doen, zonder
rekening met Hem te houden. Ze vraagt om
vergeving voor alles wat zij fout deed. Zij bidt de
Here God om voor haar te blijven zorgen, zoals
Hij dat bij Jakob deed.

Kerstnostalgie
Trees dos Ramos (77 jaar)
“Wanneer het stalletje wordt opgezet dan denk ik terug aan mijn kinderjaren
en ruik ik de geur van dennen en mos. Voor mij is kerst zonder stalletje geen
kerst. Ik probeer elk jaar weer opnieuw de symboliek van de liefde in de
kribbe te leggen. Het pasgeboren kind dat vraagt of de wereld Hem wil
liefhebben. Wil de wereld Hem echter in liefde ontvangen? Elk jaar is kerst een
mooie en diepe beleving met alles, zowel mens als dier, wat daarin een rol
speelt.”

Zr. Eve Huang Foen Chung
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Kerstfeest is het openstellen van ons hart

H

et Kerstfeest wordt wereldwijd door velen gezien als de beste tijd van het jaar. Vrijwel de hele
maand december staat in het teken van dit feest dat door zowel christenen als nietchristenen wordt gevierd. Op 25 december, het Kerstfeest, staat de geboorte van de verlosser
van de wereld, Jezus Christus, centraal.

Br. John Veldbloem (75), voorganger, deelt zijn inzichten over de ontwikkelingen die de viering van het
Kerstfeest anno 2021 heeft doorgemaakt.
Is het Kerstfeest een Bijbelse opdracht of een menselijke traditie?
Voor mij en ik denk voor velen met mij is het Kerstfeest een christelijke feestdag, het heeft een Bijbelse
oorsprong. Daar houd ik mij aan. Het herinnert mij aan de komst van mijn Verlosser, Immanuel wat betekent
‘God met ons.’ De symbolen van het Kerstfeest zoals de kerstboom en de lichtjes zijn wel een menselijke
traditie, ze hebben geen heil. Zij kunnen niets voor ons doen. Het belangrijkste is de komst van de Verlosser,
dat heb ik van mijn ouders geleerd.
Wat is de centrale boodschap van het
Kerstfeest?
Het openstellen van ons leven, ons
hart om de Verlosser te ontvangen.
Het gaat niet om het schoonmaken
van het huis of het maken van
nieuwe kleren. We moeten ons
eerder klaarmaken voor de komst
van Jezus Christus en dan wel Zijn
terugkomst. Tijdens mijn studie
kwam ik tot het besef dat het kindje
Jezus verleden tijd is. Het Kerstfeest
moet
gericht
zijn
op
de
toekomstige tijd, de wederkomst
van Christus als Koning om te
oordelen. En daarbij geldt dat we
elke dag klaar moeten staan niet
alleen op 25 december.

Welke invloed heeft de COVID-19-pandemie op de viering of beleving van het Kerstfeest?
Over het algemeen is de grootste verandering dat we niet optimaal kunnen samenkomen in de kerk. Ook
het bezoek van familieleden en vrienden is beperkt. Toch is er voor mij niet veel veranderd, want ik vier
het Kerstfeest in gezinsverband. Aan de boodschap dat de Here Jezus terugkomt is er niets veranderd en die
boodschap moeten wij blijven delen nood of geen nood. Al is het via de telefoon. De kerstdiners mis ik niet.
Ik zeg m’n gemeenteleden altijd, “Kerst a no nyan nanga dringi”. Stel je eens voor dat we gezellig zitten te
eten op het Kerstfeest en de Heer komt op dat moment terug, gaat u met Hem mee?
Op welke manier zou kerst anno 2021 temidden van een wereldwijde
gezondheids- en economischecrisis gevierd moeten worden?
Ik zou graag zien dat anno 2021 de totale Christenheid een eenheid zou
vormen en samen een gezegend kerst zou beleven in verwachting van de
terugkomst van onze Heer Jezus Christus. De uiterlijkheden kunnen voor
wat mij betreft achterwege blijven en de nadruk moet worden gelegd op
Jezus Christus die als Verlosser voor ons als zondige mensen in de wereld
kwam. Elke gelovige moet zich bewust zijn van de boodschap van het
Kerstfeest en daar op gepaste wijze invulling aan geven.

Zr. Rachel Deekman

Here, handel met mij om uws naams wil, red mij, want rijk
is uw goedertierenheid.

Psalm 109:21
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Kerst nostalgie
In de weken voor Kerstmis hebben veel mensen nostalgische gevoelens en onvervulde verlangens.
Enkele broeders en zusters vertellen ons welke bijzondere gevoelens het kerstfeest voor hen met
zich meebrengt.

Paul Doth (85 jaar)
“Op het moment waarop de kerkklokken luidden, werd ik geboren. Mijn
moeder zei vaak aan me: ‘Jij bent de klokkenluider van de kerstnacht’. Mijn
ouders waren voorgangers en hadden het met kerst extra druk. Daardoor
werd er niet zoveel aandacht aan mijn verjaardag besteed en heb ik bijna
nooit mijn verjaardag gevierd. Ik had en heb daar eigenlijk ook geen
behoefte aan. Het liefst vier ik kerst samen met mijn gezin en met het
bewustzijn dat met Kerstmis het grootste gebeuren aller tijden heeft
plaatsgevonden. Het grootste cadeau wat ik heb gehad is mijn vrouw Coby,
maar dat heeft niets met kerst te maken. De emotie die ik op kerstdag het
diepst ervaar is stilheid. Dit heeft alles te maken met mijn opvoeding, met
name door mijn moeder. Zij is opgegroeid in Herrnhut. Kerstmis wordt daar
Heilig Abend (Heiligste Nacht) genoemd. Gods Zoon werd mens, en daarom
is het geen avond om feest te vieren maar om stil te zijn in verwondering. Er
is een lied dat zegt: ‘Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied
stil’. Kerstnacht was inderdaad voor ons een Heilig Abend. Een avond van
stilheid, een avond waarop we, groot en klein, luisterden naar de Weihnachts
Oratorium van Johann Sebastian Bach.”
David Monkou (50 jaar)
“Toen wijlen mijn vader het voorstel deed om de avond voor Kerstmis
kerstliederen te gaan zingen bij ouderen en zieken vond ik het niet zo een
goed idee. Nu vind ik dat een van de meest prettige en waardevolle
herinneringen aan het kerstfeest, ook omdat ik besef welk effect het heeft
gehad op de mensen. Deze traditie probeer ik nu, met mijn gezin, voort te
zetten. Het samenzijn met de familie is heel fijn. De extra aandacht, de
cadeautjes die je aan elkaar geeft, zijn tekenen waarmee je zegt: ik hou van je
en ik waardeer je. De blijdschap die je ervaart, omdat de Here Jezus op aarde
gekomen is en dat we door Zijn komst gered zijn. Wetende dat “He is the
center of it all.”
Helen Kroes (68 jaar):
“Ongeveer vijfentwintig jaar lang heb ik eerste kerst gevierd met het gezin
van mijn oudste broer en zijn Joodse vrouw. Eigenlijk was het meer de
viering van de verjaardag van hun oudste zoon, maar er was altijd wel
kerstbrood en ook kaarsen. Bij hen was er geen kerstboom, wel andere
ornamenten behorende bij het Joodse geloof. De enige familieleden van
mijn schoonzus, oma Bep, tante Rosette en oom Levi, die de Tweede
Wereldoorlog overleefd hadden, waren ook altijd van de partij. De
kerstboom, was bij mijn ouders. Daar gingen we op tweede kerst naartoe.
Voor elkeen, groot en klein, was er een cadeautje onder de kerstboom.
Volgens de traditie: cadeautjes, een kalender voor elk gezin, een pak koek,
een pak Chinese 'bigi futu'. Kerst in Nederland is altijd fijn. Er heerst een
prettige sfeer, zowel thuis als op straat. Ook in de weken voor Kerst ben je
aan het genieten bij het kopen van cadeautjes voor je dierbaren. Daarom had
ik gehoopt om na tien jaar met Kerstmis weer in Nederland te zijn. Helaas
heeft de Covid-19-pandemie roet in het eten gegooid.”

Manisha Hamid (27 jaar)
“Sinds mijn huwelijk ben ik toegetreden tot het Hindoeïsme. Vroeger ging ik
met kerst met mijn ouders naar een christelijke kerk. Ik genoot van het
samenzingen en bidden in de gemeente. Voor mij betekent kerst nu samen
met familie en vrienden genieten van lekker eten en de sfeer rondom het
kerstfeest met lichtjes, de kerstboom en cadeautjes.”

Zr. Yvonne Jong-Lie-Kwie
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Kunst in de kerk is een inspiratie en verrijking
van ons geloof

K

unst kan sterke emoties oproepen, een rol spelen in de communicatie tussen mensen en een
helende werking hebben. Door de eeuwen heen heeft de kerk kunstvormen gebruikt om het
geloofsleven te inspireren en te verrijken. In 2 Kronieken verzen 3 en 4 worden de praal en
pracht van de tempel van Salomo beschreven en de effecten hiervan op de buurlanden.

De rooms-katholieken hebben hun kerken altijd rijkelijk versierd als eerbetoon aan God. Afbeeldingen van
het leven van Christus en de apostelen brachten de relatie met God in beeld, vooral vanwege de vele
analfabeten. Bijna niemand kon lezen en schrijven, maar de beeldverhalen op de fresco’s (muur- of
plafondschilderingen), mozaïeken en sculpturen (beeldhouwwerken) kon men wel begrijpen. Protestantse
kerken waren tegen het gebruik van afbeeldingen in de kerk: “niet zien en toch geloven” was hun motto.
Bovendien streefden de protestanten eenvoudig te leven in navolging van Jezus Christus. God, Jezus en de
Heilige Geest mochten niet worden afgebeeld volgens de Tien Geboden.

Anno 2021 is er veel veranderd binnen de protestantse
kerken op het gebied van kunst in de kerk.
Zo zijn er kunstvormen te bewonderen in de
Bethaniakerk van de Evangelische Broedergemeente.
Bij de hoofdingang zijn er in de deur houten kruizen
verwerkt in het glas, alsook in de voorgevel. Aan de
binnenzijde is er een muurschildering aangebracht van
een kruis op een berg met het licht Gods. Het stelt de
heiligheid van God voor, geïnspireerd door 1 Petrus 1
vers 16: “Zijt heilig, want Ik ben heilig”, en Exodus 3 de
verzen 2 tot en met 5: “Deze plaats is heilig”, zoals God
tot Mozes sprak bij de brandende braamstruik op de
berg Horeb.

Aan de wand boven de preektafel staat de huistekst op
een open Bijbel geschilderd: “Uw woord is een lamp voor
mijn voet en een licht op mijn pad”, Psalm 119 vers 105.
Zonder Gods Woord kunnen wij geen stap verder.
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Op het houtsnijwerk boven de
derde zijingang staat: “Als de Here
het huis niet bouwt, tevergeefs
zwoegen de bouwlieden daaraan”,
Psalm 127 vers 1. Deze tekst was
een leidraad bij de bouw van de
kerk.

Om de gemeente te herinneren aan de
Avondmaalsviering is het 'Laatste Avondmaal'
geschilderd boven de middelste zijingang
tegenover de preektafel.

Alle houtbewerkingen zijn gemaakt door br.
Leendert Breinburg en de muurschilderingen
door August Bohé, kunstschilder.
Het toenmalig provinciaal bestuur verleende
zijn medewerking aan het gemeentebestuur om
bij de bouw van de kerk het interieur te
verrijken met kunstwerken. De inwijding van
de kerk was op 2 mei 2004.
Bronnen: Kerk, geef de kunst toch wat meer ruimte;
https: //www.trouw.nl
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Dagteksten zijn Gods stem als dagelijkse oplader van
ons geloofsleven.
Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
“Broeders en zusters, Ik houd u de wachtwoorden van
morgen voor: Liefde heeft Hem- dat is de Here Jezusvoortgedreven. Hoe zou ik Hem dan niet ook liefhebben?
(Liebe hat ihn hergetrieben. Und ich sollte Ihn nicht
lieben?). U krijgt vanaf vanavond voor elke nieuwe dag
een Losung of geestelijk wachtwoord mee.”
Zo sprak voorganger graaf Nicolaus Ludwig von
Zinzendorf, de aanwezige gemeenteleden toe op
de avondbijeenkomst van 3 mei 1728. Het
wachtwoord of de dagtekst wordt ook wel losung
of oplossing of raad genoemd. Het goddelijk
wachtwoord
is
ofwel
een
belofte,
een
aanmoediging, een vermaning of een woord van
troost. De bedoeling van Zinzendorf was om de
gemeente geestelijk wakker te houden en de
onderlinge geestelijke band te versterken in
Herrnhut, die op 13 augustus 1727 een spirituele
opwekking had beleefd.
Sinds 1731 worden de dagteksten schriftelijk
uitgegeven. Momenteel wordt in Herrnhut drie
jaar van tevoren uit ongeveer 1800 teksten uit het
Oude Testament de tekst voor iedere dag
uitgeloot. Uit het Nieuwe Testament wordt daar
een passende tekst bij gezocht. De teksten worden
naar alle provincies gestuurd, die ze vertalen. Zij
voegen er een lied of gebed aan toe. Het
Dagtekstenboek verschijnt thans in meer dan 60
talen over de hele wereld.
Zr. Agnes Ritfeld werkt al jaren, evenals anderen,
aan de samenstelling van het Nederlandstalig
Dagtekstenboek van de Provincie Suriname en aan
het dagtekstenboek in het Sranan, genaamd Bèibel
– Almanak of Deibuku. Zr. Ritfeld is neerlandicus
en werd daarom door zr. Ingrid Nortan gevraagd
voor corrigeerwerk van de dagteksten. De ouders
van zr. Ritfeld zijn jarenlang betrokken geweest bij
het vertaalwerk. Samen met haar zus Edith, zet ze
zowel het vertaal- als invoerwerk voort.

vertalen vanuit het Duits naar het Nederlands en
naar het Sranan van de teksten uit het Nieuwe en
Oude Testament. Daarnaast vertalen zij ook de
aangegeven schriftlezingen, de delen uit de
Bijbelboeken en de bijzondere herdenkingsdagen
en noemenswaardige feiten. Verder assisteren zij
ook bij het uitzoeken van een toepasselijk lied en
gebed voor bij de dagtekst of bij het leerwoord. Dit
doen ze zowel voor de vertaling in het Nederlands
als in het Sranan. De zusters zijn ook belast met het
taalkundig corrigeren van het ‘woord van de
maand’, de dagteksten, liederen en gebeden.
Volgens zr. Agnes Ritfeld is dit is een prachtig stuk
werk voor de Heer, doch zeer enerverend. “Voor dit
verantwoordelijk werk zijn er meer handen en harten
van gelovigen nodig. Laat ons daarom de Heer van de
oogst bidden dat Hij arbeiders zal uitzenden in Zijn
wijngaard," zegt zij.
Het is een waardevolle traditie om dagelijks uit het
Dagtekstenboek te lezen, Gods stem te verstaan en
na te leven. Het bijzondere is dat de teksten op
dezelfde dag door Christenen over de hele wereld
in hun eigen taal worden gelezen. Dankzij het
internet zijn de losungen ook digitaal.

Bronnen: Reader ‘Identiteit’, Stichting onderwijs der EBGS
2011; Frieder Vollprecht, De geschiedenis van de Evangelische
Broedergemeente
Paramaribo,
2012;
Dagteksten
2022,
royaljongbloed.com
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Als iemand bij mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen!

Johannes 6 vers 37
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En als iemand bij Mij komt,
zal Ik hem nooit wegsturen.

I

n onze samenleving voelen mensen
zich afgewezen, niet gehoord, gediscrimineerd, niet geliefd, minderwaardig. Ze zoeken hulp, maar som-

migen hebben niet die contacten op strategische
posten. Je wordt als kleine man buitengesloten. Je
ziet geen open deur.

In onze samenleving voelen mensen zich
afgewezen, niet gehoord, gediscrimineerd, niet
geliefd, minderwaardig. Ze zoeken hulp, maar
sommigen
hebben
niet
die
contacten
op
strategische posten. Je wordt als kleine man
buitengesloten. Je ziet geen open deur.
De tekst die wij voor het jaar 2022 meekrijgen,
luidt: ‘Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit
wegsturen!’ Dat zegt Jezus in Johannes 6 vers 37. Bij
Hem vinden we altijd een open deur. Hij stuurt
niemand weg. Een open deur kan worden
gedefinieerd als deuren van kansen die tot succes
leiden. De Bijbel zegt dat het pad van de
rechtvaardige is als een schijnend licht. Dat
betekent dat het pad van elk kind van God vol is
met open deuren van grote kansen.
Iemand die bij Jezus komt, heeft Hem nodig, heeft
van Hem gehoord en is onder de indruk van wat
Hij kan. Wij denken aan Nicodemus, die in de
nacht bij Jezus kwam en ook aan de Romeinse
hoofdman die Jezus opzocht, omdat hij hulp zocht
voor zijn knecht. Hij zei tegen Jezus: ‘Heer, mijn
knecht ligt ziek thuis. Hij is verlamd en heeft erge pijn.’
Jezus antwoordde: ‘Ik zal komen en hem genezen.’
Maar de hoofdman reageerde daarop met: ‘Heer, ik
ben het niet waard dat U in mijn huis komt. Maar U
hoeft maar één woord te zeggen, dan zal mijn knecht
gezond worden.’ Ook de vrienden die hun zieke,
verlamde, vriend bij Jezus brachten, konden het
huis niet binnen.

Niet omdat de deur voor hen gesloten was, maar
omdat het huis vol was met mensen die Jezus
opzochten. De vrienden hebben alles gedaan wat ze
konden, zodat hun vriend Jezus kon ontmoeten. Ze
besloten via het dak te gaan. Zij maakten een gat in
het dak en takelden hun vriend met touw naar
beneden, vlak voor de voeten van Jezus. De vriend
vond genezing.
Jezus stuurt namelijk niemand weg die bij Hem
komt. Bij Hem is plaats voor elkeen. Hij verlangt
er zelf naar dat we komen. Hij zoekt ook u.

Hebt u verdriet?
Ga naar Jezus, Hij is onze Heelmeester!
Bent u verdrietig?
Ga naar Jezus, Hij is onze Trooster!
Bent u eenzaam of bang?
Hij zegt: ‘Ik ben met u!’
Denkt u dat u teveel zonden heeft?
Hij heeft voor onze zonden betaald aan
het kruis met Zijn bloed.
Wat u ook hebt: Ga tot Hem! Jezus zal u
zeker niet wegsturen en u zult hulp vinden
voor uw nood!
Ds. Lydia Esser-Sedney

Singi-Boekoe 239:2
Hem no sa jagi, no wan gowei. Ala, un ala
kom na Hem sei! Loekoe dem zondaar, Hem
lobbi tee. Kom, kom na Hem o kom.
Ke! hoe switi toch da juru de. Te wi firi, Hem
de na wi sei. Fri vo Hem switi, switi so tee,
Kom, kom na Hem o kom!
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EBG-GEDENKDAGEN IN DECEMBER
20 december 1735
De eerste zendelingen uit Herrnhut zetten voet aan wal in
Suriname. Br. Georg Berwig, br. Georg Piesch en br. Christoph
von Larisch. Als verkenners moesten zij elke gelegenheid
aangrijpen om te evangeliseren en door het verrichten van
werkzaamheden zelf in hun onderhoud te voorzien. Ze vestigden
zich te plantage Berg en Dal, waar Von Larisch in februari 1736
stierf. De overige broeders keerden spoedig naar Europa terug.

EBG-GEDENKDAGEN IN JANUARI
1 januari 1963
De Herrnhutterkerk in Suriname, EBGS, wordt een UniteitsProvincie van de wereldwijde Broeder-Uniteit. Als zelfstandige
provincie bestond het provinciaal bestuur uit verschillende
besturen (moderamen) die belast waren met de leiding van de
verschillende zendingen. De stadsgemeenten kenden een
kerkbestuur.
6 januari 1771
Br. Christoffel Kersten doopt de eerste Saramaccaner onder de
EBG-ers Johannes Alabi nadat deze openlijk en bewust had
gekozen voor het geloof in de Heer.
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