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Evangelische kerk Meeuwen - Gruitrode 

Jezus werd na zijn geboorte in een kribbe gelegd. 

Kribbe is een oud woord voor een trogvormige voederbak voor het vee. 

Vanuit de hemelse heerlijkheid daalde Jezus neer tot op de bodem van het 
menselijk bestaan. “Gij zult Hem vinden, liggende in een kribbe” was de 
aanwijzing die de engelen aan de herders gaven. Hij werd in doeken gewik-
keld en in een voerbak gelegd. Lager kon eigenlijk niet. 

Daarom is de kribbe een teken van vernedering. Zoek Hem in de kribbe, in 
alle eenvoud, dat is de plek waar je Hem echt kunt vinden! Zoek Hem niet 
tussen intellectuele, theologisch hoogdravende redevoeringen en geromanti-
seerde verhalen. 

De kribbe als teken van armoede 

De weg van de Messias was een weg van verwerping en armoede. Hij had 
geen eigen huis, geen eigen inkomen en at van wat mensen Hem te eten ga-
ven. Hij, de Schepper van hemel en aarde, leefde hier op aarde in diepe ar-
moede. 

In Jezus' tijd was er net zoveel armoede en onrecht als in onze wereld van 
vandaag. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Wij genieten van 
onze rijkdom en laten mensen, die het met véél minder moeten stellen in ar-
moede leven. Er is dus nog niet veel veranderd. 

De kribbe nodigt ons uit om over de wezenlijke zaken van het leven na te 
denken en de rijkdommen van de wereld niet meer op de eerste plaats te 
stellen. Gezondheid, liefde, vreugde is voor geen enkele prijs te koop, laat 
staan het eeuwige leven! 

Ligt daar niet onze rijkdom? Heeft zijn armoede u ook al rijk gemaakt? 

En het geschiedde, toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld wer-
den, dat zij baren zou, en zij 
baarde haar eerstgeboren zoon 
en wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in een kribbe omdat 
voor hen geen plaats was in de 
herberg.” 
                                           (De ge-
boorte van Jezus: Gedeelte uit het 
kerstevangelie volgens Lucas 2:7) 



De kribbe als teken van voeding 

De kribbe lokte het vee naar zich toe, het was voor de dieren de plek om hun honger te stil-
len.  Daar in Bethlehem, in de voerbak, lag nu het voedsel voor het leven der wereld. Jezus 
zei hier zelf over; dat  Hij de enige is die ons leven werkelijk kan verzadigen. 

Onze huidige tijd wordt wel eens met de dagen van Noach vergeleken: “etende en drin-
kende” – een onverzadigbare consumptie- en genotmaatschappij.  Als we ooit in een maat-
schappij zouden leven met deze kenmerken, dan is het wel vandaag. Wat is de mens toch 
onverzadigbaar in het consumeren en genieten. 

Vooral de kerstperiode, met zijn overvloed aan lekkere maaltijden en cadeautjes, is voor 
sommigen  een moeilijke periode. Denken we maar aan de groeiende armoede, de een-
zaamheid, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging.... 
Laat ons eerlijk zijn. We keren liever ons hoofd dan ons echt in te zetten om verandering te 
bewerkstelligen. 
 
Nochtans is Kerstmis de periode waarin we oog moeten hebben voor onze medemens, hen 
welkom heten in ons huis, opkomen voor een betere wereld.... een periode om er samen 
iets aan te doen. 
 
Voor Hem geen plaats.... 

Wegens de drukte in Bethlehem was er voor de Messias geen plaats. Is er bij ons persoon-
lijk wel plaats voor Jezus? 

Al meer dan tweeduizend jaar vieren wij het kerstfeest –  de verjaardag van Jezus –  rond-
om een gedekte tafel vol lekkernijen, een versierde kerstboom en een goed glas wijn. 
Zo vieren wij de geboorte van de Heer. 
 
Let op, feest vieren is helemaal niet verkeerd! 
Maar...hebben we de Here Jezus al gedankt voor Zijn geweldige offer aan het kruis? Zo 
leert de Bijbel ons bij de kribbe en bij het kruis te knielen om in Hem eeuwig leven te ont-
vangen. 

Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan hoop en bid ik dat het dit jaar ook voor jou werkelijk 
Kerst zal worden en zult ontdekken, dat Hij ook voor jou gekomen is, in alle nederigheid. 

Ik wens jullie allen een gezegend Kerstfeest en een Hoopvol Nieuwjaar! 

Frans 
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Dit is het verhaal van Poopak, een jonge vrouw die als moslim opgroeide in Iran. 
Poopak heeft, nadat ze haar geboorteland had verlaten, enkele jaren onze Evangeli-
sche Kerk bezocht, terwijl ze inwoonde bij een gezin dat deel uitmaakte van de ver-
noemde kerk. 
Ondertussen heeft Poopak asiel aangevraagd om in België te verblijven, omdat zij 
niet meer naar Iran terug kan, want de grondwet aldaar vermeldt dat een moslim die 
verandert van religie (geloof) gedood mag worden. 
In november dit jaar heeft ze met succes een verblijfsvergunning gekregen. 
Ze deelt graag haar getuigenis met jou. 

 

Gekozen voor Jezus 
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'Een aantal jaren geleden ben ik in Iran getrouwd en kwam ik met mijn man naar 
België. 
Mijn man was eveneens als ik en onze families moslim. 
Na enige tijd ging ik op familiebezoek in Iran. Dit bezoek aan mijn familie was dan 
ook heel gezellig. 
Toen ik terug in België kwam, was dat voor mij een erg moeilijke periode, want ik 
miste mijn familie heel erg en ik was en voelde me vaak heel alleen tot ik Nasrin 
ontmoette. 
Zij nodigde mij bij haar thuis uit en ik vertelde haar over mijn verdriet en eenzaam-
heid. 
Nasrin heeft mij toen over Jezus verteld en een film over Jezus' leven laten zien. 
Toen ik thuis kwam voelde ik heel veel rust en een diepe vrede. 
Vanaf dan ging ik vaker naar haar toe en ik voelde dat Jezus bij mij was, en dat Hij 
voor mij zorgde en mij hielp. Dat was voor mij een bijzonder mooi gevoel. 
Tot op een dag mijn man begreep dat ik christen geworden was en me vroeg; “Wil 
je jouw familie bezoeken?” Deze vraag maakte me heel gelukkig. 
Toen ik echter na een tijd uit Iran terug in België kwam, zag ik dat ons appartement  
compleet leeg was, mijn man had alles meegenomen. 
De tijd die hierop volgde, was voor mij dan ook heel moeilijk. 
Bij een vriendin, waar ik tijdelijk thuis was, leerde ik iemand van de kerk kennen. 
Zij nodigde mij uit om een keer mee te gaan naar de samenkomst. 
De situatie waarin ik mij bevond was zwaar en niet gemakkelijk, maar door de 
mensen van de kerk – de liefde van Jezus – was het draaglijker geworden. 
Ik ben dan ook dankbaar dat ik Jezus ken.  Hij heeft mijn leven veranderd en van 
mij een ander iemand gemaakt. 
 
Dank U wel Jezus! 
 
Poopak 
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Adres 
samenkomsten: 
locatie zie  
www.ekmeeuwen,be 
 
Iedere zondag  om 
9.45 uur 

Evangelische kerk 
Meeuwen - Gruitrode 
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Iedere week weer van harte welkom 

 
 
 
Er zijn wereldwijd 
honderdduizenden 
evangelische kerken.  
In België zijn er zo’n 
driehonderd door de 
overheid erkende 
evangelische kerken ( u leest 
er meer over op 
www.alliantie.org ). 
 
Wij geloven wat de Bijbel 
zegt over God en de mens. 
God heeft de mens lief en 
wil ons een nieuw leven 
geven. 

Iedere zondagmorgen bent 
u van harte welkom  bij 
onze samenkomsten. Van-
af 9.45u overdenken  wij 
de woorden van God door 
middel van zang, muziek, 
eigen inbreng en  woorden 
vanuit de Bijbel. Kinderen 
hebben een eigen gedeelte 
in de dienst en zijn daarna 
in een aparte kinderklas. 
Na afloop is er koffie en 
thee. Tot ziens ?! 
Locatie zie onze website 
www.ekmeeuwen.be 

Oecumenische gebedsviering 

In de week van het gebed voor de eenheid onder christenen 
   
Thema: "Recht door zee" 
Woensdag 17/01/2018  
Sint-Michielskerk in Bree-Centrum 
Aanvang: 19u30  
 
Organisatie: R.K.Parochiefederatie Bree en Meeuwen-Gruitrode,  
Evangelische Kerk Meeuwen-Gruitrode 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij drank en een hapje 

Jeugdkerk The Revolution - 6 Januari 2018 - 19.30u - Stadsschouwburg 

Genk 

Inkom Gratis 

 
Joop Gottmers groeide op als zoon van een café-eigenaar. Zijn leven werd 

een uitzichtloze keten van geweld, drugs, veel geld en diepe ellende. Toen 

greep God in zijn leven in…. 


