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Geloof met me mee

Ten geleide
‘Geloof met me mee’
Hierbij biedt de Oecumenische werkgroep Vespers, bestaande
uit kerkleden uit katholieke en protestantse traditie, u een
Adventskalender aan voor de volgens een inmiddels vertrouwd
concept.
In de kalender zijn gebeden, liederen, kinderbladen, liturgische
bloemschikkingen en meditatieve stukjes opgenomen. Ook
vindt u op elk kalenderblad de dagelijkse lezing van het
Nederlandse Bijbelgenootschap.
Het thema is ‘Geloof met me mee’, ons aangereikt door de
geloofsmethode Kind op Zondag. We lezen verhalen over
Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te
geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes
krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper
vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van
bevrijding, Elisabet juicht om het kind dat geboren zal worden
en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God
geboren wordt.
Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na
over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat
merken aan anderen?
Zodat je oprecht kunt zeggen; ‘Geloof met me mee’
Met de handreikingen in deze kalender wenst de Werkgroep
Oecumenische Vespers u een goede Adventstijd toe!
Wilt u weten wat er allemaal in Gouda te beleven is rondom de Kerst? Lees
de Spirit in Gouda, agenda voor kerk en samenleving, te downloaden van
de website van de Raad van Kerken, www.rvkgouda.nl.
Samenstelling kalender: Han Bik,Willem den Boer, Dineke Buijs-Tigelaar
Marianne Buurman-Bette, Lenneke van Kempen, Truus den Ouden-van der
Valk Zwanet Wagenaar, Hans Wierenga, ,
Agnes Prins-van Dijk (voor informatie; agnes.prinsvandijk@gmail.com)
Druk: Conpris www.conpris.nl Het Gouds Printhuis

Geloof met me mee

Zaterdag 1 december 2018

Lezing: Lucas 1:26-38

Bloemschikking 1ste Advent

Op de eerste zondag van de Advent laat het adventstuk de
duisternis zien, de kaars is daarom zwart. Zwart betekent dat het
licht afwezig is; duisternis.
De volgende zondagen zien we de duisternis verdwijnen, er
komt steeds iets bij wat naar de komst van het licht verwijst.
Als u goed kijkt ziet u al een glinstering van het licht door het
donker verschijnen.
De kleur paars, een kleur van de adventtijd, staat voor inkeer en
voorbereiding. De stronk is het beeld van de hoop en
verwachting. De twijg is de verwezenlijking van die hoop.
Bron; https://www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/bloemschikkennieuw/christelijke-feestdagen/item/advent-2003

Geloof met me mee

Zondag 2 december 2018

Lezing: Openbaring 11:15-19

1e Adventszondag Ad te Domine, levavi

Liturgische kleur: paars

Ik geloof in engelen; Openbaring 1:9-11 en 8:1-4
Als u aan iemand vraagt of hij wel eens een engel heeft gezien, dan
wordt u niet uitgelachen. Neen, hij zwijgt even en tast zijn geheugen af
naar bijzondere gebeurtenissen. Het is zelfs mogelijk dat u een positief
antwoord krijgt. In de Bijbel komen engelen vaak voor. In het begin al
met de engel die het Paradijs moet bewaken. In het laatste hoofdstuk, de
Openbaring, ontmoet Johannes op Patmos een hemelse gestalte die hem
de opdracht geeft alle visioenen nauwkeurig te beschrijven.
Maar dat waren oude tijden zult u misschien zeggen. Dat is niet waar,
engelen zijn onder ons, waken in stilte over ons zonder dat wij dat in de
gaten hebben, want engelen zijn soms moeilijk te herkennen. Zij zijn
vliegensvlug en vaak gekleed zoals wij zelf.
De naam engel komt van het Griekse woord angelos wat boodschapper
betekent. Engelen zouden vleugels hebben om zich snel te kunnen
verplaatsen. Het Hebreeuwse woord voor vleugel is kanaaf, maar
betekent ook hoek. Een angel is een haak of hoek. Een engel kan
namelijk plotseling om de hoek stappen uit een vierde dimensie in onze
wereld. Iemand die het hoekje omgaat vertrekt naar die andere wereld.
Deze woorden en uitdrukkingen zijn geen toeval.
De herders in de velden van Efrata hadden het voorrecht ineens een
engel te mogen ontmoeten met een heerlijke boodschap voor alle
mensen. En dan is er plotseling een groot hemels leger met de zang:
”Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen.”
Gods Zoon is op aarde gekomen om ons te redden. Wij mogen steeds
ervaren dat Hij zeer nabij is en Jezus zal Gods werk voltooien, want
eens zal er vrede op aarde heersen.
In de Openbaring kunt u lezen hoe de engelen aan het werk zijn.
Michaël heeft de duivel verslagen en uit de hemel op de aarde
geworpen. Die doet nu helaas onder ons zijn satanse werk, maar ook
hier zal het vast en zeker eens vrede zijn. Lees de laatste woorden van
de Bijbel: “Ja ik kom spoedig.”
Han Bik
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Maandag 3 december 2018

Lezing: Openbaring 9:1-12

Column; Ik geloof in engelen
Als ik terugkijk op wat ik allemaal heb meegemaakt, kan ik niets
anders concluderen dan dat een beschermengel van het zwaarste
kaliber mij bewaakt. Enkele keren werd op het allerlaatste moment
voorkomen dat ik een ernstig verkeersongeluk veroorzaakte. Er is
voorkomen dat een falend remsysteem van een leenauto mij
noodlottig werd. Dat ik nooit van een steile berg afviel mag een
wonder heten. Ik vraag mij af: is het omdat ik nu eenmaal een
zondagskind ben, of heeft iedereen dat?
Natuurlijk, er zijn veel meer bijna-ongelukken dan ongelukken.
Gelukkig, zodoende wordt veel ellende voorkomen, niet in het
minst omdat wij ervan leren en de volgende keren beter opletten.
Tenminste, dat probeer ik altijd en ik ga ervan uit dat u dat ook
doet. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
In het boek Openbaringen spelen engelen een grote rol. Maar niet
zozeer als beschermengel. Wij lezen over engelen die voor de
troon van God staan. En in het begin van Openbaringen 8 heeft één
daarvan een bijzondere taak: het toevoegen van wierook aan de
gebeden van de heiligen. En niet een klein beetje, nee, héél veel
wierook!
Hebben de gebeden van de heiligen al die wierook nodig dan?
Hoort God ze anders niet? Krijgen ze anders geen voorrang in de
afhandeling? Is de engel te vergelijken met een
postkamermedewerker die binnenkomende poststukken bestempelt
met ‘belangrijk’ en ‘urgent’? Als wij dat denken, onderschatten wij
hem. Als eerstvolgende daad gooit deze engel vuur van het altaar
naar de aarde en veroorzaakt daarmee onweer, bliksem en een
aardbeving. De engel doet er toe, anders zou God hem dit niet laten
doen. Datzelfde geldt voor het toevoegen van wierook aan de
gebeden, zou ik zeggen: de engel doet dat omdat God het wil.
Maar hij doet het overduidelijk ook van harte, hij gelooft erin.
Engelen geloven in mensen.`
Hans Wierenga

Geloof met me mee

Dinsdag 4 december 2018

Lezing: Openbaring 9:13-21

Bidden wij tot God die onder ons wil wonen…
Voor mensen, waar ook ter wereld,
Die in angst leven vanwege oorlog en geweld,
Die hun leven niet zeker zijn;
Wees licht en leven in onze wereld
En bemoedig al uw mensen
Zo bidden wij….
Voor kinderen, waar ook ter wereld.
Die niet welkom zijn, die genegeerd worden,
Die opgroeien in een omgeving zonder liefde:
Wees licht en liefde in onze wereld
En bemoedig al uw mensenkinderen,
Zo bidden wij….
Voor mensen die gebukt gaan onder schaamte en angst,
Die ernstig met zichzelf in de knoop zitten,
Die geen toekomst zien:
Wees licht en leven in onze wereld
En bemoedig al uw mensen,
Zo bidden wij…
Uit: Open Deur, Kerst 2018
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Woensdag 5 december 2018

Lezing: Openbaring 10:1-11

Knippen, plakken en vouwen
Het vereist in het internet tijdperk geen special skills om
geweldige vormen en figuren te vouwen van een velletje papier.
Het internet staat vol met leuke technieken om iets geweldigs
te creëren met vouwen. Of het nou gastendoekjes, servetten of
een stuk papier is, decoreren was nog nooit zo leuk. Neem een
A5 formaat karton en een aantal vellen papier, bij voorkeur
groen of wit zoals hier staat afgebeeld. Vouw het gekleurd of
wit papier dubbel, en vervolgens de dichte hoeken naar binnen
vouwen in de vorm van een driehoek. Vervolg dit proces met
een steeds kleiner vel papier en je kerstboom wordt een feit.
Plak er een feestelijke glitter ster of strik bovenop en een lieve
warme kerstgroet aan de binnenkant. Envelop eromheen en op
de post ermee! TIP: geef je envelop een beetje extra kerstsfeer
met een mooie strik of druppel kaarsvet.

Bron: https://www.kerstversiering.nu/kerstkaarten/
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Donderdag 6 december 2018

Lezing: Openbaring 11:1-14

Een veel groter geschenk,
Jezus geeft ons
een veel groter geschenk
dan antwoord op onze vragen.
Hij geeft zichzelf aan ons
Hij geeft ons nieuwe hoop
Hij heeft beloofd dan Hij
tot het einde van de reis
bij ons blijft.
van Max Lucado
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Vrijdag 7 december 2018

Lezing: Openbaring 11:15-19

NLB 456b Lied van de Doper

2. Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
Maak alle paden recht.

7. Volk uitentreuren
gezeten in de nacht.
Gods woord zal u gebeuren
zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren
kom, woord, in onze nacht.

8. Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.
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Zaterdag 8 december 2018

Lezing: Lucas 1:39-56

Bloemschikking 2de Advent

Met de tweede zondag is er meer “licht” in het stuk
gekomen. Wij zijn immers op weg naar dat licht.
De parels welke op een rij liggen verwijzen hiernaar.
De witte bloemen gaan net open. Ook zij zijn op weg naar
het licht.
De klimopranken staan voor trouw en klimop groeit naar
het licht.
De kleur van de tweede kaars is paars, de kleur van inkeer
en voorbereiding.
Bron; https://www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/bloemschikkennieuw/christelijke-feestdagen/item/advent-2003
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Zondag 9 december 2018

2e Adventszondag: Populus Sion

Lezing: Openbaring 12:1-12
Liturgische kleur: paars

Ik geloof in een nieuw begin; Lucas 3: 1-6
Een nieuw begin….. de Advent is een tijd van verwachting, uitkijken
naar een nieuwe tijd, verbeeldt in de gedaante van de geboorte van het
Kind, een nieuw leven, een nieuw begin….
Vandaag lezen we in Lucas dat Johannes – als Voorloper van Jezus –
wijst op de komst van een nieuwe periode, een nieuwe weg die we
mogen gaan. De komst van vergeving, een nieuwe start.
Johannes stond in de traditie van de oude profeten zoals Jesaja; ‘Jullie
zullen een nieuw volk worden: recht en gerechtigheid zullen jullie
heten.’
Grote woorden die pas werkelijkheid zouden kunnen worden wanneer
de mensen zullen vragen: ‘Hoe kan ik zelf meedoen met dat grote,
nieuwe plan van God?’
Johannes is vandaag vooral de Verkondiger van het geheim van die
ommekeer.
Niemand is volmaakt, niemand heeft de waarheid alleen in pacht:
‘Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.’
Maar allemaal kunnen wij ons leven richten naar het licht. Allemaal
kunnen wij nieuw worden. En door die innerlijke (èn uiterlijke)
vernieuwing zal de oude mens in ons verdwijnen.
Een vrome joodse schrijver zegt:
‘Het grootste geheim van mensen is
niet dat ze zo goed zijn –want dat zijn ze niet
niet dat ze zo sterk zijn –want dat zijn ze niet
niet dat ze alles kunnen –want dan kunnen ze niet.
Het grootste geheim van mensen is dat ze kunnen veranderen.’
Groot is het belang van de ommekeer , maar wel een ommekeer die je
moet willen zien, en met beide handen aan moet willen grijpen.
Zo is er hoop, een hoop op een nieuw begin.
Ik geloof in een nieuw begin.
Agnes Prins – van Dijk
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Maandag 10 december 2018

Lezing: Openbaring 12:13-18

Column; Snelweg
In de tijd van Jesaja volgden wegen min of meer de contouren van het
landschap. Als er een ravijn lag, ging de weg eromheen. Heel soms
werd een bruggetje geslagen, maar het ravijn werd niet gevuld. Als er
een berg in de weg lag, klom de weg daarover. Zo niet nu. Een
snelweg volgt het landschap niet, maar bedwingt die. Een snelweg
moet recht en effen zijn. Bochten horen er niet, noch hobbels, groot of
klein. Ravijnen worden gevuld, bergen uit de weg geruimd.
Duizenden jaren geleden heeft Jesaja gezien dat het zo moest.
Maar hoe heeft Jesaja ook zo ver vooruit kunnen kijken dat hij kon
zien hoe wij vandaag de dag een nieuwe snelweg openen? Heeft hij
gezien dat een hoogwaardigheidsbekleder langskomt om de snelweg
ten aanschouwen van de gehele gemeenschap voor open te verklaren?
Lukas koppelt de bouw van een snelweg aan de doop tot bekering en
vergeving der zonden, zoals door Johannes de Doper gepredikt. Alsof
het verband tussen deze twee begrippen voor al zijn toehoorders
volstrekt logisch zou zijn en daarom geen verdere toelichting nodig
heeft. Alsof al zijn lezers zouden snappen dat bekering niet slechts een
persoonlijke aangelegenheid is, maar het hele maatschappelijk
landschap transformeert. Want, zo schrijft Lukas, ten gevolge van
bekering en doop zal iedereen, ja alle vlees het heil van God
aanschouwen.
In de hele wereld van Jesaja was er maar één voorbeeld van een ravijn
dat gevuld was: de Tyropoeonkloof tussen de stad van David en de
tempelberg. Deze kloof was eerst door Salomo overbrugd. Nadien
werd het zelfs gevuld. Daarmee werd de weg van Jezus van
koningschap tot kruis vereffend. Waarlijk, de weg van het heil van
God!
Ik ben benieuwd wat Jesaja voor zich zag toen hij zijn profetie sloot
met de woorden: “En alle vlees zal het heil van God zien”. Had hij de
Kerst voor ogen?
Hans Wierenga

Geloof met me mee

Dinsdag 11 december 2018

Lezing: Openbaring 13:1-10

Zegenwens
Moge de weg je zeggen: volg me maar.
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me.
Moge het vuur je zeggen: warm je
Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
Geen vaste grond meer vindt,
En als je dreigt te verdrinken,
Als het vuur gedoofd is.
En je kou lijdt in een nacht zonder sterren,
Als de bomen kaal zijn
En als je honger en dorst hebt,
Dan moge de Stem je zeggen:
“Wees niet bang, Ik zal er zijn.”
Uit: Open Deur, Kerst 2018

Geloof met me mee

Woensdag 12 december 2018

Lezing: Openbaring 13:11-18

Kerstlampionnetje

Op de hieronder genoemde site kunt u een link naar printbladen
met volledige beschrijving vinden.
Veel maakplezier !
Bron:
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=709:kerstlampionnetje&catid=27:kersttijdknutselwerkjes&Itemid=85

Geloof met me mee

Vrijdagavond 21 december, is de 8e editie van het
KerstWandelTheater in de straten van Gouda-Noord, met als
titel: De nieuwe wijze. Kom kijken, wandel met familie,
vrienden en buren langs een lint van lichtjes en beleef in ruim
een uur een heel nieuw kerstverhaal alsof je er zelf in meedoet!
Nieuw? Ja, natuurlijk gaat het ook dit jaar om Maria, Jozef en
de geboorte van hun kindje en we ontmoeten ook de drie wijzen
Balthasar, Caspar, Melchior, maar hé, er is een vierde wijze bij
dit jaar: Artaban. Ja, dit jaar gaan er vier wijzen op avontuur!
Allemaal met een prachtig cadeau. Maar komt het cadeau ook
aan op de bestemming? En wat is eigenlijk de bestemming?
Het KerstWandelTheater wordt opnieuw georganiseerd door de
Pauluskerk en de H.-Josephkerk, maar de route loopt dit jaar
van de H.-Josephkerk naar de Pauluskerk en gaat langs weer
andere straten en paden dan vorig jaar.
a
Je kunt starten op elk tijdstip tussen 18.30 uur en 20.00 uur bij
de H.-Josephkerk aan het Aalberseplein. Meestal is het aan het
begin om 18.30 uur erg druk, dus je kunt gerust ook wat later
starten.
Alle informatie op www.kerstwandeltheatergouda.nl
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Donderdag 13 december 2018

Lezing: Openbaring 14:1-13

Kerstfeest.
Wees op het Kerstfeest weer een kind met al die kleinen
die vol verbazing om de schaam'le kribbe staan.
Laat al uw wijsheid thuis, laat al uw trots verdwijnen,
want kinderen kunnen God het zuiverste verstaan.
Gods liefde schijnt voor wijzen vaak ze diep verborgen,
en voor verstandigen lijkt vaak Gods grootheid dwaas.
Wij duiken onder in de grote en kleine zorgen
en Christus wacht op ons; maar vaak vergeefs helaas.
Laat ons weer kinderen zijn, die blij Zijn komst begroeten,
en zonder vragen wachten op wat Hij belooft.
Dan zullen wij de Heer misschien voor 't eerst ontmoeten
en leven in het Licht dat nooit meer wordt gedoofd.
uit de Gouden horizon van E. IJskes-Kooger.
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Vrijdag 14 december 2018

Lezing: Openbaring 14:14-20

NLB 176 Om Sions wil zwijg ik niet stil.

Uw luister gaat als dageraad, voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam, die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk’re gloed, O kleinood Gods dat flonk’ren moet
Met glans die Hij zal schenken.

Zoals een maagd die wordt gevraagd is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt, zal de Heer haar verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn, ’t zal bruiloft in haar straten zijn
En lente in haar hoven.

Geloof met me mee

Zaterdag 15 december 2018

Lezing: Openbaring 15:1-8

Bloemschikking 3de advent

Op deze zondag schijnt het licht meer door de duisternis
en is de liturgische kleur roze. Deze kleur (betekent
verheugen in de komst) vind je terug in de bloemen die
zijn toegevoegd.
De kleur paars van het kleed is nu niet meer zo aanwezig,
het wijkt voor het licht. De weg naar het licht, uitgebeeld
door de parels, groeit verder naar dit licht.
Bron; https://www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/bloemschikkennieuw/christelijke-feestdagen/item/advent-2003
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Zondag 16 december 2018
3e Adventszondag: Gaudete

Lezing: Openbaring 16:1-11
Liturgische kleur: roze

Ik geloof in vrijheid; Sefanja 3: 14-20
Als we zo doorgaan, wat moet er dan van de wereld terechtkomen?
Dat kun je je afvragen als je naar het journaal en in de krant kijkt.
Dat was lang geleden al net zo. Als je over de wereld van
zevenentwintig eeuwen geleden leest, waren er overal veldslagen
en oorlogshandelingen. Ook het land van Juda werd daarin
meegenomen. De joden werden zelfs weggevoerd uit het land waar
ze al een aantal eeuwen woonden en werkten. Waar was nou die
god van Abraham, Isaäk en Jacob? Zij keerden zich dan ook tot de
goden van de heersende klassen en onderdrukkende volkeren.
Misschien dat hun goden verlichting en raad konden verschaffen.
Maar zo werkt het niet.
Er waren mensen die met lede ogen aanzagen wat er om hen heen
aan de hand was. Zij herinnerden hun volksgenoten aan de
Eeuwige, Zijn beloften aan het joodse volk en Zijn leefregels zoals
de tien geboden. Zo werd ook de stem van Sefanja gehoord. Steeds
meer mensen voelden aan dat ze op de verkeerde weg waren en dat
de goden die zij aanbaden, afgoden waren. Toen keerde langzaam
het tij. De joden mochten terug naar het land waaruit ze ooit
verbannen waren. Ze kregen een herkansing van de Eeuwige.
Roept Sefanja in de eerste delen van zijn boodschap nog hel en
verdoemenis over de mensen af, in het laatste deel kondigt hij het
heil van de Eeuwige aan. Als de mensen zich bekeren tot het
goede, zal de Eeuwige hen vergiffenis schenken. En dat doen ze.
Ook wij kunnen ons bekeren. Wij kunnen ons goede rentmeesters
over onze omgeving tonen. Wij kunnen ons bevrijden uit het ‘altijd
maar meer’, uit eerbied voor de Eeuwige en Zijn schepping. Daar
mogen wij in geloven. Daar mogen wij op hopen. In liefde voor
God en voor elkaar.
Willem den Boer
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Maandag 17 december 2017

Lezing: Openbaring 16:12-21

Column; Vrijheid
De Amerikaanse president Franklin Roosevelt definieerde de vier
vrijheden, geldig voor de hele wereld, als volgt:
1. De eerste: vrijheid van spreken en meningsuiting.
2. De tweede: vrijheid van elk persoon om God te aanbidden op zijn
eigen manier.
3. De derde: vrijwaring van gebrek. Dit vereist economische
verstandhoudingen waarmee elk land een gezond leven in vredestijd
voor zijn inwoners kan verzekeren.
4. De vierde: vrijwaring van vrees. Dit vereist een wereldwijde
reductie van bewapening naar zo'n punt en op zo'n grondige wijze, dat
geen land in de gelegenheid zal zijn een daad van fysieke agressie te
plegen tegen welke buur dan ook.
Je zou zeggen: Roosevelt heeft Sefanja gelezen. Want Sefanja heeft
het eveneens over de vrijheid om God te aanbidden, over de
vrijwaring van gebrek, en de vrijwaring van vrees. Alleen de eerste
vrijheid is bij Sefanja substantieel anders. Waar Roosevelt het over
vrijheid van meningsuiting heeft, heeft Sefanja het over twee dingen.
Ten eerste, een reden om met heel je hart je mening te uiten, namelijk
het heil van God. Ten tweede, de omkering van schaamte over wat je
overkomen is in trots en aanzien. Wie wat te zeggen heeft én het
aanzien geniet om gehoord te worden, die heeft pas écht vrijheid van
meningsuiting!
Voor zowel Roosevelt als Sefanja is vrijheid een zaak van heel de
aarde. Roosevelt heeft het – terecht –over vrijheid voor iedereen.
Sefanja heeft het over vrijheid die heel de aarde kan zien en iedereen
aanspreekt, met als gevolg dat iedereen deze vrijheid voor zichzelf
ambieert. In een wereld waarin menig volk zich vrijwillig in de
onvrijheid stort, zouden wij meer van Sefanja’s vrijheid kunnen
gebruiken, vindt u niet?
Ik geloof in vrijheid.
Hans Wierenga

Geloof met me mee

Dinsdag 18 december 2018

Lezing: Openbaring 17:1-8

Gebed van het feest
Eeuwige en Ongeziene
Die onze God wilt zijn.
Open uw hemel
En maak het licht op aarde,
Opdat wij in de ogen van het kind,
Dat in deze nacht geboren is, uw aangezicht bespeuren
En voorgoed mogen weten
Hoezeer Gij ons liefhebt en met ons wilt zij,
Alle dagen van ons leven,
Tot in eeuwigheid.
Amen.
Uit het PKN Dienstboek
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Woensdag 19 december 2018

Lezing: Openbaring 17:9-18

Kerstpuzzel

Op de hieronder genoemde site kunt u een link naar printbladen
met volledige beschrijving vinden.
Veel maakplezier !
Bron:
http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=691:kerstpuzzel&catid=27:kersttijdknutselwerkjes&Itemid=85

Geloof met me mee

Donderdag 20 december 2018

Lezing: Openbaring 18:1-8

Een ster.
Een ster
maakt de lucht minder dreigend
Een kaars
maakt de nacht minder zwart
Een hand
maakt de weg minder eenzaam
Een stem
maakt de dag minder stil
Een vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Een noot
het begin van een lied
Een kind
het begin van een toekomst.
van Jacqueline Roelofs- van der Linden.
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Vrijdag 21 december 2018

Lezing: Openbaring 18:9-24

NLB 464 Een engel spreekt een priester aan.

Soms staat de hemel op een kier, een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht, en zet de aarde in het licht!
Een engel spreekt een meisje aan hij groet haar,
noemt haar bij haar naam;
God kiest jou als zijn liefste uit, voor Hem ben jij de ware bruid.
De hemel spreekt, Maria hoort, zij geeft zich over aan het woord.
Daarom zal zij de moeder zijn van Gods geheim, een kindje klein.
Maria wordt verheugd begroet als zij Elisabet ontmoet.
Want blij verwachten zij het kind waarin God zelf behagen vindt.
De hemel spreekt, de aarde lacht nu jong en oud een toekomst wacht!
Maria zingt de woorden voor, wij stemmen in en zingen door!
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Zaterdag 22 december 2018

Lezing: Openbaring 19:1-10

Bloemschikking 4de Advent

De laatste adventskaars is aangestoken.
Bijna is het zover; kerstfeest!, de komst van Jezus.
Dan wordt het pas echt Licht.
Het paarse kleed bij het bloemstuk is vervangen door wit.
De bloemen zijn mooi tot bloei gekomen, groeiend op weg
naar het licht.
Iedere week werd ook de weg naar het licht steeds
duidelijker door een groeiend aantal parels.
Bron; https://www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/bloemschikkennieuw/christelijke-feestdagen/item/advent-2003
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Zondag 23 december 2018

4e Adventszondag: Rorate Coeli

Lezing: Lucas 1:57-66
Liturgische kleur: paars

Ik geloof in dit kind; Lucas 1: 39-45
Vandaag ontmoeten we Elisabet en Maria, twee heel gewone
vrouwen wier leven een bijzondere wending krijgt en die samen de
vreugde over Gods barmhartigheid delen.
Het eerste wat Maria doet nadat de engel Gabriel haar vertelt heeft
dat ze de moeder gaat worden van een heel bijzonder kind is op
reis gaan. Ze gaat op weg naar Juda, naar Elisabet. Maria heeft
grote haast, ze wil zo snel mogelijk bij Elisabet zijn. De engel had
haar verteld dat ook de bejaarde Elisabet zwanger was en Maria
had begrepen dat ook het kind van Elisabet een bijzonder kind zou
zijn.
Als Maria Elisabet groet gebeurt er iets bijzonders. Jezus, het kind
dat Maria draagt, wordt herkend door het kind in Elisabets buik.
Hoe weet Elisabet dit? Ze voelt het, want het kindje in haar buik
laat van zich horen door een paar flinke schoppen. Geleid door de
Geest begroet ze Maria: ‘de meest gezegende ben je van alle
vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!’. Elisabet weet
meteen dat het kindje van Maria het kind is dat al eeuwen geleden
door de profeten werd aangekondigd. Zij heeft helemaal geen
ontmoeting met een engel nodig om dat aan te voelen.
Wat een mooie ontmoeting: twee vrouwen, ook nog eens familie
van elkaar, beiden zwanger van een zoon, beiden op een bijzondere
manier deel van Gods plan met de wereld. Waar Zacharias het
nieuws van de engel niet kon geloven en er het zwijgen toe moest
doen en ook Jozef, volgens het evangelie van Matteüs, grote
twijfels had bij de zwangerschap van Maria, voelen deze vrouwen
dat God hier in het spel is en dat er grote dingen staan te gebeuren
Lenneke van Kempen

Geloof met me mee

Maandag 24 december 2018

Lezing; Lucas 1:67-80

Column; Buikdansen
Markant is het wel: het eerste dat wij in de Bijbel van Johannes
de Doper vernemen is dat hij een vreugdedans in de baarmoeder
van Elizabeth uitvoert wanneer Maria op visite komt, met Jezus
in haar buik. Johannes wordt later Nazireeër, de overtreffende
trap van asceet. Hij zal, nadat hij eenmaal is gevangengenomen,
een tobberd worden, die zich afvraagt of Jezus het wel is.
De ongeboren Johannes danst vanwege een waarheid die hij als
volwassene kwijt zal raken. Het is zoals het spreekwoord luidt:
“Kinderen en dronkaards zeggen de waarheid”, alleen hier moet
Johannes nog geboren worden en spreekt hij niet, maar danst.
Een dansje van de zuiverste onschuld en oorspronkelijkheid.
Zijn dansje inspireert zijn moeder. Zij raakt vol van de Heilige
Geest. Ook mensen die vol van de Heilige Geest zijn spreken de
waarheid, maar daar hebben wij geen spreekwoorden voor, zo
bijzonder is het. De waarheid van Elizabeth is van ongekende
wijsheid, want zij is de eerste, op Maria na, die God uitvoerig
dankt voor Jezus komst. Zij ziet naar Maria om, steekt Maria
een goddelijk hart onder de riem en zij prijst haar zowat de
hemel in. Daar was Maria aan toe, niet voor niets had zij zich
gehaast om naar Elizabeth te gaan. En Elizabeth brengt de
betekenis van het dansje van Johannes onder woorden, zoals
alleen een moeder dat kan.
Je zou kunnen zeggen dat het dansje van Johannes een – zoniet
hét – hoogtepunt van zijn leven was. Is het niet tijd dat de Sint
Jan wordt verrijkt met een raam van de dansende baby
Johannes? Pas dan doen de Goudse Glazen recht aan zijn gehele
levensverhaal, vindt u niet? Want Johannes gelooft in het kindje
Jezus, op een wijze waar wij allemaal jaloers op zouden kunnen
zijn.
Hans Wierenga
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Dinsdag 25 december 2018
Eerste Kerstdag: Dixit Dominus

Lezing; Lucas 2:1-21
Liturgische kleur; wit

Ik geloof in het licht: Lucas 2: 1-20
Ver van huis zijn we, in Bethlehem, meer dan 100 kilometer van huis.
De keizer had bevolen dat we ons moesten laten inschrijven. Daarom
waren mijn verloofde en ik op weg gegaan naar de stad van onze
stamvader David.
Gelukkig. Jozef wees mij niet af toen bleek dat ik een kind
verwachtte.
En nu, hier in Bethlehem, na een lange reis, is mijn kind geboren.
In het nachtverblijf van de stad was er geen plaats. Gelukkig werd ons
toch onderdak aangeboden. Daar, in het lager gelegen deel van een
eenvoudige woning, hebben we mijn pasgeboren zoon in doeken
gewikkeld en neergelegd in een voederbak.
Vanmorgen, heel vroeg, kregen we bezoek. Ruig volk. Herders. Zij
waren speciaal voor het kind gekomen. De nacht hadden ze
doorgebracht op de berghellingen om te waken over hun vee.
Plotseling waren ze hevig geschrokken van een stralend licht. Maar
meteen had een engel hen gerustgesteld. Die engel had verteld dat er
voor hen een redder was geboren, een kind, in doeken gewikkeld,
liggend in een voederbak. Een legermacht van engelen had gezongen.
Daarna waren die herders gaan zoeken en hadden ze ons gevonden.
De herders hebben ons verteld wat de engel over het kind had gezegd.
Iedereen was verbaasd. Zelf heb ik vooral geluisterd.
En nu blijf ik er maar over nadenken. Ik moet terugdenken aan wat
mijn tante zei over wie gelooft heeft dat de woorden van de Heer in
vervulling gaan. Zij prees mij gelukkig. Ik kon toen niet anders dan
zingen. Ik denk ook steeds aan wat de engel mij heeft gezegd over de
zoon die ik zou krijgen.
Ja, dat stralende licht.
Ik geloof dat God zich ons lot aantrekt. Ook nu, ver van huis, waar
mijn kind in een voederbak ligt.
Ik geloof in het Licht.
Dineke Buijs-Tigelaar
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Woensdag 26 december 2018
Tweede Kerstdag

Lezing; Handelingen 6:8-15
Liturgische kleur; rood

Column; Licht
Als je lang genoeg buiten in het donker verkeert, wennen je
ogen daaraan. Sterrenlicht is dan voldoende voor je om de weg
te kunnen vinden. Misschien niet hier en nu in Nederland,
maar zeker wel bij de heldere hemel van Palestina, zo’n
tweeduizendjaar geleden. Toen was er geen lucht- of
lichtvervuiling, en omdat je daar dichter bij de evenaar bent en
de lucht droog is, zouden de sterren een lichtopbrengst hebben
gegeven die wij vandaag de dag nauwelijks kunnen
voorstellen.
Toch viel het sterrenlicht voor de herders volstrekt in het niet
bij het stralende licht van de Heer. Let wel, het licht van de
Heer, niet van de engel die voor hen stond. En het licht scheen
overal om de herders heen, niet enkel op de engel of de
herders. Er was gewoon een heleboel licht, heerlijk veel licht.
Licht schiep God als eerste. Licht is, zo lezen wij in Lucas 2,
het eerste teken van Kerst. Jezus zei: “Ik ben het licht”. God is
licht en in Hem is geen duisternis. Voor de bewoners van het
nieuwe Jeruzalem zal er geen nacht meer zijn, want God zal
hun licht zijn.
Kan er teveel licht zijn? Ja, voor ons allemaal geldt dat,
tenminste in eerste instantie. Want aan licht moet je wennen.
De herders zijn in eerste instantie heel erg bang. Alles is zo
ongewoon, alles is zo snel gebeurd. Toch heeft hun vrees niet
het laatste woord. Ze gaan op pad en vinden het Kerstkind.
Jezus bevat veel meer licht dan zij in hun hele leven zullen
meemaken, maar dat merken ze niet. Zij krijgen alleen te zien
wat ze aankunnen. Het licht is er, maar zal zich pas aan het
kruis ten volle openbaren. Hoeveel licht kan jij aan? En wat
doe je om steeds meer licht aan te kunnen?
Hans Wierenga
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