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KERST IN CORONATIJD
UITGELICHTE

Zoals we nu Kerstfeest vieren, hebben we nog nooit gedaan. Dat is

VERHALEN

misschien het enige positieve dat we er nu over kunnen zeggen.

Hoop in tijden van Corona
- Jo
Jij bent altijd welkom bij
God
- Annie
Voorleesverhaal
- Tonny

Want voor de rest heeft corona ons leven behoorlijk overhoop
gezet en nu met Kerst is dat nog eens extra in de verf gezet. De
Kersttijd, die normaal een tijd van ontmoeting is met familie en
vrienden, maar ook vaak het moment is waarop je mensen
ontmoet die je in een heel jaar niet gezien hebt, is er nu een van
beperkt bezoek. En als het er al is: met de nodige voorzichtigheid.
We merken opeens hoe we anderen nodig hebben, we ons van
betekenis willen voelen, mensen willen zien, aanraken, knuffelen
en omhelzen.

Het kerstverhaal met Jezus vindt plaats in een tijd waarin zijn ouders,
Jozef en Maria (evenals veel anderen) hun verbinding met hun
omgeving kwijtraakten, omdat ze zich moesten gaan verplaatsen naar
hun oorspronkelijke plaats van afkomst. Jozef en Maria waren
ontheemd en de start van hun gezin vindt plaats in een vreemde
omgeving, waar ze niet welkom waren en al snel vluchteling werden.
Toch is het een verhaal van hoop. God gebruikt de vervreemding en
eenzaamheid van Jozef en Maria om een nieuw rijk op aarde te
stichten. Jezus creëerde een nieuwe familie, waar iedereen welkom
was. Jezus zelf zoekt verbinding met jou en door Hem kun je een
innerlijke rust en vrede ervaren die het beste contact met anderen
overstijgt. Laat Hem toe in je hart, zodat je samen met Hem de
‘coronatunnel’ door kunt wandelen, want aan het einde gloort het
licht. -- Gerrit

‘Het is niet goed dat
een mens alleen is’
zegt de Bijbel.

HOOP IN TIJDEN VAN CORONA
Tegelijkertijd met de lockdown in ’t voorjaar kwam ook de lentezon
om ons te verwarmen. Het leven ziet er mooier uit als de zon
schijnt. Mensen herontdekten

het plezier van een wandeling of

een fietstochtje en genoten van de extra rust:

de ratrace werd

even tot stilstand gebracht. Mensen begroetten elkaar met
vriendelijke gezichten. Als we met een paar weken non-actief het
virus terug kunnen dringen moet dat lukken:

samen sterk tegen corona!
Het virus bleek venijniger als we eerst misschien dachten, het is
toch ernstiger dan een griepje. Hoe schrijnend, als een dodelijk
getroffen

coronapatiënt

niet

omringd

mocht

zijn

door

zijn

dierbaren en ook de uitvaartdienst ingedijkt moest worden. We
worden verhinderd in onze normale sociale contacten en ervaren
dat als een beperking in onze vrijheid: ons meest kostbare goed. Afstand houden, handen wassen
en mondmaskers dragen: het wordt nu vertaald als liefde. Ik kwam in dit verband ergens de
volgende uitspraak tegen:

‘Knuffels en kussen werden plotseling wapens. Géén bezoek meer brengen
aan ouders en vrienden werden daden van liefde.’

Wij zijn allemaal uniek, geschapen naar Gods beeld
en

gelijkenis.

Vooral

ons

gezicht

geeft

daar

uitdrukking aan. Dat moeten we nu verstoppen. Ik
kan het niet helpen: soms ervaar ik het allemaal als
een rotstreek van de duivel. De mens, die de kroon
is op de schepping, lijkt hij op deze manier te
bespotten. Wij zijn gemaakt om in verbinding te
leven, met God en met elkaar. God zelf verlangt zo
sterk naar verbinding (relatie) dat Hij uit liefde Zijn
Zoon Jezus gezonden heeft. Hij droeg aan het kruis
de straf voor de zonde(n), die oorzaak is (zijn) van de
scheiding tussen God en mens, en als gevolg ook
tussen mens en mens. (Joh.3:16; Jes.59:2) Hoe zal
Kerst 2020 eruit zien in deze coronatijd? Ik wens
jullie in elk geval een gelovig, hoopvol en liefdevol
Kerstfeest toe! En veel creativiteit om met God en
elkaar in verbinding te treden! -- Jo

JIJ BENT ALTIJD WELKOM BIJ GOD
Ik weet dat God bestaat. Ik geloof dat God mijn hemelse Papa is. Hij heeft
mij gemaakt, houdt onvoorwaardelijk van mij. Hij vindt mij ‘n fantastische,
unieke vrouw. Ik ben meer dan 30 jaar ’n gelovige vrouw en ik probeer mijn
geloof te verweven met mijn dagelijkse leven, wat de ene dag al
gemakkelijker gaat dan de andere. Elke dag brengt toch wel eigen zorgjes
met zich mee. Ik geloof ook dat ik op elk moment welkom ben bij God. Bij
Hem mag ik mijn hart uitstorten, Hij luistert altijd, staat altijd voor mij
klaar. Ik mag met Hem praten hoe ik mij ook voel. Ben ik blij of voel ik mij
niet zo goed in mijn vel of heb ik grote of minder grote zorgen om wie of
wat dan ook.

In Mat. 11: 28-29 staat:
“Komt tot Mij, allen, die vermoeiD en belast zijn en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen.”Hier staat dus dat jij naar God mag gaan
want Hij zegt “kom tot Mij”.

Dus altijd welkom, de deur is altijd open. Praten met Hem zoals je met je
vriend, vriendin, broer, zus, man, vrouw... Er zijn geen voorwaarden om met
God te praten. Gewoon zoals je bent: ben je blank of gekleurd, ben je dik of
dun, ben je groot of klein, ben je oud of jong, ben je blij of verdrietig, ben
je... ALTIJD, MAAR DAN OOK ALTIJD BEN JIJ WELKOM BIJ GOD!
Misschien iets om over na te denken in deze kerstperiode die toch zo heel
anders is dan andere jaren en misschien iets... om gewoon te doen... Dit is
de tekst van een lied dat heel mooi verwoordt hoe welkom jij bent. -- Annie

Welkom in Gods huis, trek je jas uit, voel je thuis.
Welkom in Gods huis, welkom vanwaar je ook komt,
’t maakt niet uit waar je wieg ooit stond.
Waar je woont, waar je slaapt, hoe het wel of niet gaat.
Welkom vanwaar je ook komt, God is de Gastheer vandaag,
In Zijn huis is er altijd plaats, kom erbij,
hier is hoop hoe je leven ook loopt want God is de Gastheer vandaag.
Welkom in Gods huis, God heeft Zijn deur openstaan, ongeacht wat er is misgegaan.
Neem je mooie cv, of je strafblad maar mee, want God heeft Zijn deur openstaan!
Welkom in Gods huis.

VOORLEESVERHAAL
Ik weet nog goed dat ik als kleine jongen met de kinderen van de
klas naar de kerk ging om de kerststal te bekijken. In de kerk stond
er een mooie grote kerststal met grote beelden: Jozef en Maria,
drie wijzen, herders, beelden van schapen, een os, een ezel en
natuurlijk de kribbe met daarin Jezus. Ik vond het wel gek dat er
bomen stonden met lichtjes, want die verwacht je toch niet in een
stal? Maria zag er jong uit, terwijl Jozef oud leek. En rond het
hoofdje van Jezus was er een aureool, een soort erekrans zeg maar.
En boven de stal zag je een engel met vleugels. Het leek wel dat die
engel zo maar in de lucht bleef hangen. De engel had aangekondigd
dat de Christus geboren was, de Heiland, de Redder van de wereld.
En er was ook ster boven de stal. De ster van Bethlehem.
De meester vertelde dat de herders en de wijzen naar de stal
kwamen om het Kind te aanbidden. En dat wij dat ook mochten
doen. Ik vroeg me af hoe de herders en de wijzen toen het Kind
aanbaden. Welke woorden gebruikten ze? De meester vertelde ook
dat de wijzen geschenken gaven. En wij konden dat ook, je kon
centjes in die houten doos met de gleuf stoppen. Maar waren die
centjes dan bestemd voor Maria, Jozef en het Kindje?
Als we dus tijd kregen om stil te zijn en het Kind te aanbidden, wist
ik echt niet wat ik moest doen. Ik was dan alleen maar heel stil en
heel eerbiedig. Ik keek naar de beeldjes en vond het wel jammer
dat het niet echt was. Stel je voor dat ik er lang geleden echt bij
mocht zijn en dat ik echt op kraambezoek mocht gaan bij de Here
Jezus…
Later ben ik erachter gekomen waarom de herders het kind aanbaden. Ze hadden van de engelen
gehoord dat dit Kind de Messias was. God zelf was naar de wereld gekomen. En natuurlijk gingen
ze God aanbidden. Ze maakten God groot, ze dankten Hem, ze prezen Hem. Ze aanbaden God in
de hemel, maar ze aanbaden ook God in kribbe. Eén God, één wezen, maar drie Personen. Dat
weten jullie vast ook wel: de Vader, de Zoon (dat is Jezus) en de Heilige Geest. Allemaal zo
wonderlijk mooi. En als je nog niet alles begrijpt, dan heb je nog je hele leven om uit te zoeken
hoe groot en machtig onze God is. Maar het helemaal ontdekken, zal je nooit lukken. Dat komt
omdat wij mensen zijn en mensen kunnen echt niet alles begrijpen van God.
-- Tonny
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Adres samenkomsten:
Dennenstraat 36
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