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gekomen voor zondaren

Advent: Gekomen voor zondaren (n.a.v. 1 Tim. 1:15)
Als het “doopzegel” gelicht wordt….!
Het nieuws wordt er zowat door beheerst: met niets ontziende ijver en
speurzucht wordt de ene na de andere politicus ontmaskert en de mantel
uitgeveegd. En, vinden we met z’n allen: het ergste is nog wel dat de
zonden en misdaden die boven tafel komen bij de screening verzwegen
zijn en dat zelfs de indruk gewekt is dat er niets ondeugdelijks te vinden
zou zijn.
Na de aanvallen op de kerk met haar misbruikschandalen is nu de jacht
kennelijk geopend op de politieke sector van onze samenleving.
Met name die partij, die zo graag de vinger legt bij het (vermeende)
kwaad dat bij anderen gevonden wordt, moet het nu ontgelden.
Blijkbaar worden huichelaars niet alleen in de kerk geboren, maar zijn ze
ook in de wereld te vinden. Collectieve verontwaardiging!
Ondertussen hebben we niet door dat wie met één vinger naar een ander
wijst, met drie vingers naar zichzelf wijst.
Ik probeer me wat te verplaatsen in die politici die met onbeleden zonden en verzwegen schuld zitten. Wat zullen ze het af en toe benauwd
hebben. “Hoeveel weten ze? Weten ze misschien nog meer? En wanneer
zal deze nachtmerrie over zijn? Wordt straks misschien mijn hele doopzegel gelicht?” Mijn “doopzegel”. Stel nu eens dat RTL-Nieuws, of welke
journalistenclub dan ook, nu eens achter u en jou en mij zou aanjagen?
In een scrupuleuze jacht om verborgen fouten en verzwegen (mis)daden
aan het licht te brengen? Ben je nooit blij dat ze toch niet alles van je
weten? Dingen die je nooit had moeten doen en waar je van hoopt dat
niemand erachter is gekomen.
Woorden waar je eigenlijk al spijt van had toen je ze uitsprak en waarvan je hoopt dat iedereen ze vergeten is.
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Om over God- en mensonterende gedachten maar te zwijgen!
Schaamt u zich nooit over wat het oog zag ( en misschien wel bewust
zocht) op internet en t.v.?
Over wat het oor hoorde ( of misschien wel bewust opving) te midden
van roddels en laster? Zouden we elkaar nog onder ogen durven komen
als we weten dat die anderen alles van mij weten?
Wat blijft er eigenlijk van een mens over als z’n doopzegel gelicht wordt?
Het zegel van de doop
Wat is Gods liefde en aanvaarding in Christus Jezus, waarnaar de doop
verwijst ( en verzegelt) toch onpeilbaar diep en vast!
- God Die alles van mij kent en alles van mij scant!( Ps. 139!)
- God Die niet achteraf ons doopzegel licht, maar het van tevoren kent!
- God Die met ons mensen in zee gaat, niet omdat Hij niet weet, maar
ondanks alles wat Hij weet!
Amazing Grace! Niet wijzen, maar bidden. Wij mensen wijzen zo graag!
We nemen zo gemakkelijk en met graagte zelfs onbetrouwbare beschuldigingen aan over onze medemensen. Want waar rook is, is immers
vuur! Paulus wijst ons op een totaal ander woord en een totaal andere
zaak. Niet het woord van veroordeling, maar van genade.
“Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus
in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een
eerste plaats inneem.”( 1 Tim. 1:15)
Wat een woord! Wat een zaak! Alle aanneming waard! Nemen (namen)
we het ook aan? Als Gods betrouwbare beloftewoord? Of zitten we nog
zo vol met de woorden van en over mensen dat het Woord van onze God
er in ons hart en leven maar bekaaid van afkomt?
Wie dit woord uit !Tim. 1:15 van harte na mag zeggen (belijden) leert af
neer te kijken op gevallen kerkmensen en politici. Want ineens sta ik
daar zelf tussen; ik neem zelfs de eerste plaats in!
Wat dan rest is ootmoed voor God en bewogen voorbede voor de naaste!
Wat rest is de mantel der liefde die na beleden zonde bedekt!
God enkel licht
Wiens Aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

God onze Heer,
Wil tot uw eer
ons klein geloof versterken,
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.

J. Breman
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beste varenden
Straks is het Kerstfeest, het feest van de geboorte van de Heere Jezus
Christus. De Zaligmaker kwam naar deze wereld onder troosteloze omstandigheden. Hij werd gelegd in een kribbe - in een stal. Dit is een
wonder van genade. God kwam naar de aarde. Gods Zoon wilde Zich
vernederen. Hij kwam niet slechts in een beestenstal, maar Hij kwam tot
zondaren. Om onze Borg te zijn en om onze schuld te dragen.
Het paste in zekere zin, dat Hij in een stal geboren is. Sommige mensen
vinden een stal misschien niet zo prettig, maar ons zondaar-zijn is heel
wat erger.
De Heere Jezus werd in doeken gewonden en in de kribbe gelegd. Wat
een plaats voor de Zoon van God! Hij is ter wereld gekomen met pijn, in
armoede en nood. Hij kwam uit de hemel naar deze aarde om onze zonde te dragen aan het kruis.
Hij wilde voor je zonde betalen…. en je terug brengen tot God. Hij wil je
het eeuwige leven schenken.
Voor de Zaligmaker was geen plaats in de herberg. Mensen hebben nog
geen plaats voor Hem! Onze samenleving zit bijvoorbeeld echt niet op de
Heere Jezus te wachten.
Medelanders zijn soms minder vriendelijk voor christenen.
Voor de Zaligmaker is vaak geen plaats! Maar is er plaats in uw hart
voor de Heere Jezus?
De apostel Johannes zegt: “Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen
hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben,
hen heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in
Zijn Naam geloven.” (Joh. 1 : 11,12)
Doet u dat? Gelooft u in Zijn Naam?
Hebt u Hem aangenomen? het grote geschenk van God?
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Gelooft u in Zijn Naam? die kostbare Naam Jezus? Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonde.
Omhelst u de Zaligmaker?
De stal van uw en mijn hart moet schoon gemaakt worden. Dat kunt u
zelf niet!
De Heere kan het! Hij belooft: “Ik zal rein water op u sprengen, en gij
zult rein worden; van al uw onreinigheden zal Ik u reinigen.” (Ezechiël
36 : 25)
“Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood
als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” (Jes. 1 : 18)
Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
We gaan naar onze schippers. Br A. Tromp (ms Panta Rhei) heeft wat
last van zijn voeten/benen-een doof gevoel. We leven erin mee.
Sterkte. Met zr C. Romijn-de Jong (ms Insula) gaat het naar omstandigheden wel. Ze heeft last van moeheid. En de medische uitslagen zijn ook
niet onverdeeld positief. Het is goed dat u voor haar, en allen die haar
lief zijn, bidt. Bij de Heere is ontferming. De psalmdichter getuigt: “Bij U
schuil ik.” (Psalm 143 : 9)
Het adres van br en zr Romijn geef ik door:
Fam. Joh. Romijn
Adm. De Ruyterweg 9
3354 XA Papendrecht
We denken aan anderen die een moeilijke weg gaan. Of die te maken
hebben met grote zorgen of ziekte. Laten wij dagelijks de Heere zoeken.
U mag ook vragen om de geneeskunde van de hemel.
Broeders en zusters vragen: Hoe gaat het met uw zoon Gerrit? Hij revalideert. Het gaat goed met hem. Hij komt te wonen in de Rijnstraat, Dordrecht. Dat is ook verblijdend.
In piëteit noemen we de namen van enkele schippers die de afgelopen
tijd zijn overleden.
Op 1 juni is Cornelis den Braber overleden. Hij voer op ms Avanti. Den
Braber werd 66 jaar.
Op 13 juli overleed Willem Leeuwestein op 84-jarige leeftijd. Hij voer op
ms Res Nova.
Op 14 september is Jacobus Verhagen overleden. Hij was 92 jaar. Indertijd voer hij op ms Luctor.
Op 15 november overleed Marinus Pols. Hij werd 65 jaar. Pols voer op
ms River.
Moge de God van alle vertroosting de familie nabij zijn en ondersteunen.
Ieder overlijden is ook een roepstem. Wij volgen.
Gelukkig als u een Borg hebt !
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Op 16 oktober is overleden ds M. Vlietstra - op de leeftijd van 93 jaar.
Op de rouwkaart staan de woorden: “Hierin is de liefde, niet dat wij God
liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.” Dat zijn woorden uit 1
Joh. 4 : 10. Ds Vlietstra heeft ook veel gedaan voor de varenden. In het
deputaatschap heeft hij meegewerkt. Onze hartelijke deelneming in het
verlies. De Heere zij de kinderen en kleinkinderen en familie bijzonder
nabij.
Heel recent ben ik een zaterdag en zondag in Mannheim geweest. Er varen tamelijk veel schippers en kinderen. Aangename gesprekken. Het
Woord stond centraal. De Heere gaf een goede en gezegende zondag.
Daar mogen we Hem voor erkennen.
Schippers, het is heel goed als u een seintje geeft als u midden in het
land bent, of in de buurt van Rotterdam, Utrecht, Dordrecht of aan de
Moerdijk. ‘k Kom graag aan boord. Aan het eind van het jaar is er allicht
een mogelijkheid, of aan het begin van het nieuwe jaar, anno Domini
2018.
U met de uwen gezegende Kerstdagen en een gezegende nieuwjaar.
H. van der Ham
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kerstvieringen
Christelijke Gereformeerde Kerk Kampen
Vanuit onze prachtige Hanzestad aan de mooie IJssel mag ik u ook dit
jaar weer van harte uitnodigen om (één van) onze kerkdiensten tijdens
of rond de feestdagen bij te wonen! Wanneer u dit jaar afmeert aan de
IJsselkade, bevindt u zich op loopafstand van ons kerkgebouw in de historische binnenstad van Kampen. Ook dit jaar bent u weer hartelijke
welkom in de diensten in de Christelijke Gereformeerde “EbenHaëzerkerk” van Kampen. Samen met u willen graag de komst van Here
Jezus op deze aarde vieren, maar ook uitzien naar zijn wederkomst.
Op 16 en 17 december wordt in Kampen het festival ‘Kerst in Oud Kampen’ gehouden. De binnenstad gaat dan als het ware enige eeuwen terug
in de tijd met veel muziek en theater. Jaarlijks trekt dit evenement bijna
honderdduizend bezoekers.
Al enige jaren wordt dit festival ook op zondag gehouden. Omdat ons
kerkgebouw zich midden in het festivalgebied bevindt, houden we op 17
december om 17.00 uur een evangelisatie-zangdienst om ook aan bezoekers van het festival het blijde evangelie van de komst van onze Here
Jezus Christus mee te geven. Kinderkoor ‘Alles Kids’ uit Kampen zal aan
deze dienst meewerken.
Ook op 24 december houden we een bijzondere dienst. Aan de middagdienst, die de vorm heeft van de traditionele engelse ‘lessons and carols’
(lezingen afgewisseld met liederen), wordt medewerking verleend door
een afvaardiging van het ‘Kampen Boys Choir’.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van al onze samenkomsten
rond kerst:
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17 december

09.30 uur
17.00 uur

24 december

09.30 uur
17.00 uur

25 december

09.30
16.00
09.30
17.00
10.30

31 december
1 januari

ds. A. Hakvoort
ds. A. Hakvoort (evangelisatiedienst met kinderkoor)
ds. A. Hakvoort
ds. A. Hakvoort (lessons and carols
met jongenskoor)
ds. A. Hakvoort (kerstviering)
Kinderkerstfeest
ds. K. Jonkman (Steenwijk)
ds. A. Hakvoort (samen met NGK)
ds. A. Hakvoort (nieuwjaarsviering)

uur
uur
uur
uur
uur

De samenkomst op Oudejaarsavond is een gezamenlijke dienst met de
Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen. Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 in Kampen.
We ontmoeten u graag in ons kerkgebouw, de Eben Haëzerkerk, aan de
Buiten Nieuwstraat 69, hoek Botervatsteeg, in Kampen.
Wij wensen u allen goede en gezegende Kerstdagen toe en zien er naar
uit u te ontmoeten in of rondom onze kerkdiensten.
Namens de kerkenraad,
Theo Ram, scriba.
Zwijndrecht - Kerstfeest Zondagclub en Juniorclub 'Op reis naar
Bethlehem'
Ook dit jaar willen we samen met de kinderen van de Zondag- en Juniorclub het kinderkerstfeest vieren. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
We kijken er naar uit om samen met de kinderen de geboorte van het
Koningskind te vieren. De kinderen zullen door middel van mooie liederen, Bijbelteksten en gedichtjes ons meenemen op reis naar Bethlehem. Graag vieren we dit samen met u en jou, iedereen is van harte
welkom!
Het feest wordt gehouden op 1e kerstdag en zal beginnen om 16:00 uur.
Namens de Zondag- en Juniorclub,
Marianne Bovenberg
Erediensten te Zwijndrecht – Rehobothkerk, Dr Plesmanstraat 20.
24 dec.
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09.30 uur
21.30 uur

ds. J. Breman
Kerstavonddienst
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25 dec.

1e Kerstdag
09.30 uur
16.00 uur

ds. J. Breman
Kerstfeest zondag- en juniorclub

31 dec.

Oudejaarsdag
09.30 uur
16.30 uur

ds. J. Breman
ds. J. Breman

1 jan.2018

Nieuwjaarsdag
10.00 uur
ds. J. Breman

Hartelijk welkom!
Utrecht
Alle varenden die rond de kerstdagen in de buurt van Utrecht liggen nodigen we van harte uit de erediensten in de kerk van Utrecht-west bij te
wonen (Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1). U bent van harte welkom om met de gemeente en andere gasten het heerlijke en wonderlijke
evangelie van de komst van de Messias en Middelaar, de Heere Jezus, te
horen! Zij die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen ook de ICFdiensten bijwonen die in het Engels en het Nederlands worden gehouden
en waarbij vertaling naar andere talen mogelijk is.
Ook nodigen de ICF Utrecht en de Christelijke Gereformeerde Matthéüskerk u van harte uit voor een traditionele kerstnachtdienst met een internationaal karakter. Vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de kerk open
en staan koffie en thee op u te wachten. Om 19.00 uur begint de viering
met daarin bekende kerstliederen en bijbellezingen in verschillende talen. Met medewerking van jongerenkoor Esperanza. Na de viering is er
tijd voor ontmoeting, gezelligheid en een goed gesprek wellicht. Warme
chocolademelk en glühwein ontbreken daar uiteraard niet bij.
Er is deze avond geen apart kinderprogramma.
23 dec.
19:00 uur

Kerstnachtdienst (dienst met vertaling)

25 dec. 1e Kerstdag
10:00 uur
ds. D.J.T. Hoogenboom
16:00 uur
kinderkerstfeest
26 dec. 2e Kerstdag
9:30 uur
ds. D.J.T. Hoogenboom
31 dec. (Oudjaar)
10:00 uur
ds. A. Versluis
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14:00 uur
17:00 uur

ds. J.H. Bonhof (dienst met vertaling)
ds. D.J.T Hoogenboom

1 jan. 2018 (Nieuwjaar)
10:00 uur
ds. D.J.T Hoogenboom
Gent
Evangelisch Centrum Rehobôth
Bij Sint Jozef 5
9000 Gent
tel. (0032) (0)92230560
www.ecrgent.be
Kerkdiensten:
Zondag 24 december
10.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen
18.00 uur – ds. A.D. Fokkema
Maandag 25 december
Eerste Kerstdag
10.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen
Zondag 31 december
Oudejaarsdag
10.00 en 18.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen
Maandag 1 januari
Nieuwjaarsdag
10.00 – ds. D. van Luttikhuizen
Alle schippers van harte welkom om bij ons de diensten bij te wonen.
We wensen u gezegende dagen toe en graag tot ziens in Rehobôth!
Dick en Marlyse van Luttikhuizen
Rotterdam-Kralingen
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ (Jes. 9: 5)
Vanuit de Jeruzalemkerk wensen we u en jou Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar! We heten u en jullie allen van harte welkom
in de hieronder vermelde diensten.
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Maandag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur - ds. A.J.T. Ruis
16.30 uur - ds. A.J.T. Ruis
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur - Kerstfeestviering met de zondagschool en de verenigingen
Zondag 31 december Oudejaarsdag
10.00 uur - ds. A.J.T. Ruis
16.30 uur - ds. A.J.T. Ruis
Maandag 1 januari
Nieuwjaarsdienst
10.00 uur - ds. A.J.T. Ruis
Adresgegevens: Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen
Jeruzalemstraat 95
3061 GM Rotterdam
tel. 010 452 50 53
www.rotterdam-kralingen.cgk.nl
Dordrecht
Beste jongens en meiden,
Deze uitnodiging is voor jou!
Op maandag 25 december D.V hopen we met onze zondagsschool het
kerstfeest te vieren.
Het thema voor dit jaar is: ”Kom ga jij ook mee?...naar Bethlehem.”
De kinderen van de zondagsschool zullen hier per groep iets van laten
horen.
Er zal veel gezongen worden en jullie kunnen rekenen op 2 mooie kerstvertellingen: een vertelling uit de Bijbel en een mooie vrije vertelling.
Aan het einde van het programma krijgen jullie een BOEK en een ZAK
SNOEP!!
Komen natuurlijk!
Jullie zijn allemaal hartelijk welkom in onze kerk aan de Dubbeldamseweg Noord 1/ Singel 192. Het begint om 15:00 uur.
Hartelijke groet en tot ziens op het kerstfeest!
Zondagsschool Timotheüs uit Dordrecht-Centrum
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adventslied
Op ’t geluid der hemelkoren,
Op ’t gelei van Jacobs ster,
Dat wij ’t Kindeke, ons geboren,
Biddend naadren, schoon van ver!
Gods- en Mensenzoon te zaam,
Wonderlijk!, dat is Zijn naam!
In die nederige woning
Ligt, van zichtbren glans ontbloot,
Gods Gezalfde, Sions Koning,
De Eéngeboorne in ’s Vaders schoot!
Die vanouds genaamd werd Raad,
’t Woord, door Wien de wereld staat!
Laat ons blijde, maar met beven,
Lof en prijs en hulde biên
Aan dien Zoon, van God gegeven,
Arm en klein, op moeders knieën! Want
Zijn hand bestiert ons lot,
En Zijn Naam is Sterke God.
In den tijd werd Hij geboren,
Aan Zijn eigen Woord getrouw;
Als Eerstgeboren, de Uitverkoren,
Als ’t beloofde Zaad der vrouw
Aan de vaadren toegezeid,
Vader, zelf, der eeuwigheid.
Eeuwig moet dat Kind regeren,
Spruit en Hoofd van Davids Huis!
Alles zal Hij overheren
Door de zwakheid van een kruis!
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De adventsprediking
We kennen een kerkelijk jaar.
Het kerkelijk jaar is uit de praktijk geboren. We beginnen met advent.
Het woord “advent” komt van het Latijnse “adventus”. Dat betekent:
komst. De vier adventszondagen zijn dan ook de zondagen waarop wij
herdenken dat de Heere Jezus Christus in deze wereld kwam en dat Hij
gekomen is en dat Hij zal wederkomen.
Met de eerste adventszondag vangt een nieuw kerkelijk jaar aan. Het
kerkelijk jaar is geen Goddelijke instelling. Toch treffen we in het Oude
Testament bepaalde dagen en feesten die gehouden werden, bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte enz.
De regelmatig terugkerende prediking van de heilsfeiten is van betekenis
voor het persoonlijke geloofsleven en voor het geloofsleven van de gemeente. Ook onze jongens en meiden moeten erin onderwezen worden.
In de heilsopenbaring is voortgang. Er is een rijke climax. De voortgang
komt in het kerkelijk jaar duidelijk uit. In de adventsprediking wijzen we
op de belofte van het heil. En met Kerst op de vervulling van het heil.
Het is zeker goed in de adventsweken ook te preken uit het Oude Testament. We staan veelal stil bij teksten die heenwijzen naar de geboorte
van de Heere Jezus. Het Oude Testament bevat veel van zulke teksten.
De eerste is reeds in het paradijs gegeven: de moederbelofte. God belooft Zijn Zoon.
Hij heeft hoop gewekt en….. in stand gehouden. Men zag uit naar de
komst van de Zaligmaker/Messias. Vooral de profeet Jesaja heeft daarvan rijk geprofeteerd. Enkele teksten geef ik door:
-Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des
Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken,
en de donkerheid de volken; doch over u zal de Heere opgaan, en Zijn
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heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht
gaan, en koningen…..” Jes. 60 : 1, 2
-Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden
van degenen die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet
genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik. Ik heb
Mijn handen uitgebreid, de ganse dag tot een wederstrevig volk Jes. 65
: 1. Als u deze opmerkelijke teksten leest, dan is het goed om te beseffen, dat deze woorden afkomstig zijn uit het zogenaamde troostboek van
Jesaja.
U weet wel, dat vanaf de hoofdstukken veertig de profetieën van Jesaja
een wat ander karakter dragen, dan de profetieën daarvoor.
Hoofdstuk veertig begint met die majestueuze inzet “Troost, troost Mijn
volk, zal ulieder God zeggen.”
Dat zet het stempel op de profetieën die daarna volgen, ook op hoofdstuk 60 en hoofdstuk 65. En die troostspreuken van Jesaja - als we ze
goed lezen, die zijn gesproken met het oog op een situatie van verdrukking, van gevangenschap, van de tuchtiging en van de roede van God
over de zonde.
De profeet Jesaja bemoedigt aangevochten ballingen en de mensen die
de Heere vrezen. Jesaja is een instrument in Gods handen om de ballingen in later eeuwen te vertroosten. Uiteraard is het ook toegestaan uit
Lukas 1 te preken in de adventsweken. Als de engel Gabriël de geboorte
van Christus aankondigt, legt Hij bijvoorbeeld de nadruk op de grootheid
van het Kind Dat geboren zal worden. “Deze zal groot zijn,” zegt hij.
(Lukas 1 : 32a)
Wij zingen in onze kerstliederen van het Kindeke klein en teer. En toch,
de andere kant is: Hij zal groot zijn. De Zoon van Maria is wel de Zoon
van David. Hij is ook de Zoon van God.
De engel Gabriël kwam in Nazareth, bij een meisje - Maria. Dan zegt die
machtige engel niet van zichzelf dat hij groot zal zijn. Hij wijst evenmin
op Maria: “Jij, jong meisje, jij zult groot zijn.” Nee.
Maar Deze! Namelijk het Kind dat geboren zal worden. De Messias zal
groot zijn. Het oude kerstlied zingt zo treffend van Hem:
Komt, verwondert u hier, mensen.
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet, vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die ’t Woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
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Gabriël geeft een toelichting. Hij zal groot zijn, namelijk de Zoon van de
Allerhoogste zal Hij zijn. Hij is de Zoon van God. Wat ziet u daarvan?
Kijk eens naar Zijn geboorte: een stal en een Kind in schamele doeken
gewikkeld. Het armen-offer wordt gebracht: twee duiven. Dat is niet
echt groot of veel. Het kraamfeest - er kwamen enkele herders…. En in
de tempel kwam een oude Simeon en een oude Anna. Maar de priesters
in de tempel merkten het Kind Jezus niet eens op, toen Hij besneden
was. Toch zal Hij groot zijn! Hij is groot in Zijn dienen! Dat zegt Christus
zelf later: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Mijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.”
Hij is groot in Zijn Zelf-opoffering en Zelf-overgave.
Hij is groot in Zijn middelaar-zijn. Jezus is de Zaligmaker Die miljoenen
eens zaligen zal.
Twijfel niet aan Zijn grootheid. Denk daarover na, over de grootheid van
Zijn liefde bijvoorbeeld. Daar raak je niet over uitgedacht. Ongevraagd
kwam Hij. Hij is Zijn weg gegaan. Hij heeft enkel goed gedaan. Hij nam
de schuld op Zich. Hij bracht het Offer aan het kruis. Hij daalde neer in
het graf. In de verlorenheid om u daaruit op te halen. Om verzoening te
doen. De Heere Jezus wilde liever sterven, dan dat Hij de Zijnen verloren
zou laten gaan.
Hij gaf Zijn leven! Niemand heeft groter liefde dan Hij Die Zijn leven
geeft. Die liefde is oneindig. Denkt u ook na over de grootheid van Zijn
kracht. Hij is zo machtig. Aan het kruis kon Hij zeggen: “Het is volbracht!” Zijn Offer is een al genoegzaam Offer.
En het graf is open. Van binnenuit heeft Hij de dood overwonnen, nota
bene! Hij leeft. Hij is geen gewoon mens. Hij is God uit God, Licht uit
Licht, waarachtig God uit waarachtig God. U vindt in Hem oneindige liefde. Hij is altijd gereed om u/jou te helpen.
Hij heeft alle macht. Hij weet raad voor uw lichaam en Hij weet raad
voor de kwalen van uw ziel. Hij kan alle ellende wegnemen.
Hij heeft goddelijke mogelijkheden. Bij Hem is uitkomst. Bij Hem is redding. Bij Hem is troost. Hij is ook groot in Zijn koningschap. De engel
Gabriël zegt tegen Maria: “Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God de Heere zal Hem de troon van Zijn
vader David geven.” (Lukas 1 : 32)
Hij zal Koning zijn en aan Zijn koningschap zal geen einde zijn.
Hij zal groot zijn als Profeet Die u onderwijst. En groot als Priester Die
uw schuld verzoent en Die voorbidt bij de Vader. En Hij zal groot zijn als
Koning Die over u heersen wil en u leiden wil. En u oefenen wil in de
strijd tegen de zonde en tegen de duivel en tegen de verleidingen en
verzoekingen. Kent u de Heere Jezus Christus al? Het is een heel persoonlijke zaak.
H. van der Ham
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kerkdiensten in Mannheim
Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is:
Kirchenstrasse 13 te Mannheim. (Deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstrasse.)
De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent van harte welkom. De diensten beginnen om 11.30 uur. In de komende tijd zijn de
voorgangers:
7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 febr.
11 febr.
18 febr.
25 febr.
4 maart
11 maart
18 maart
25 maart
1 april
8 april
15 april
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A.W.J. Theunisse
P.F. Boomsma
L. Krüger
M.H. Vastenhoud
W. de Jong
C.N. van Dis
H. van der Ham
D. Meijvogel
L. Krüger
J. de Rooy
G. van Zeben
B.J. v.d. Kamp
H. van der Ham
?
P. Prins
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:

F. van der Feen
Marchanthof 126
1067 MK Amsterdam
Tel.: 020-613 17 63

Delfzijl:

P.D. Ubbens
Tweehuizerweg 19
9909 TL Spijk
Tel.: 0596-59 12 92

’s-Gravendeel:

L. Stoter
Schevenstraat 4
3295 VK ’s-Gravendeel
Tel.: 078-673 21 79

Kampen:

J. van Veen
Koggesingel 74
8262 GG Kampen
Tel.: 038-331 62 50

Maassluis:

J. Beijl
Prinses Beatrixlaan 15
3155 TH Maasland
Tel.: 010-592 22 25

Meppel:

Zr. W. Kikkert-Harder
Jozef Israëlstraat 16
7944 BX Meppel
Tel.: 0522-25 56 28
T. Klompien
Vledderland 12
7941 NA Meppel
Tel.: 06-53 29 01 34

Nieuwegein:

H. de Weerd
Souverijnburg 11-r
3437 AL Nieuwegein
Tel.: 030-606 24 10

Papendrecht:

P. Alblas
Westeind 205
3351 AN Papendrecht
Tel.: 078-615 84 35

Utrecht-West:

A.P. Kornet
Dominee Van Haaftenlaan 33
3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
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