De Koninklijke Weg van God
Wie de “ Koninklijke weg “ volgt, gaat – aldus het woordenboek –
rechtstreeks en zonder omwegen op zijn doel af. De Koninklijke weg
die God gaat en die wij elk jaar met Kerst gedenken, is een volstrekt
ongebruikelijke weg. Had God niet beter een andere strategie, een
andere weg en andere medewerkers kunnen kiezen?
De hoofdpersoon in het Kerstevangelie is een baby, het eerste kind
van een jong meisje dat verloofd is met een hard werkende
timmerman. Een stelletje herders – randfiguren, ongeschoold en
ongeletterd - zingt zijn lof. Niet zo’n aansprekende start van een
overigens goed bedoelde actie.
Het hele Kerstgebeuren lijkt behoorlijk kneuterig. Het roept
vertedering op, maar is het niet uit de tijd? En wat heeft het
opgeleverd? Kan iets dat zo “onooglijk” begint, wel op iets uitlopen?
Het Kerstevangelie brengt ons van ons apropos. Het werkt onthutsend
en zet ons op het andere been, het toont ons een werkelijkheid vanuit
een ander perspectief, leert ons op en andere manier kijken: wat wij
recht noemen, blijkt krom te zijn. Wat wij laag vinden, is hoog en wat
hoog is, blijkt laag te zijn.
God gaat niet te werk langs ons bekende wegen. God brengt
onaanzienlijken tot aanzien, verhoogt de nederigen en brengt die in
hoogheid gezeten zijn ten val. God gaat de Koninklijke weg. Deze weg
is echter de minst Koninklijke van alle wegen, een weg zonder toeters
en bellen: God begint van onderop. God wordt mens, dompelt zich
onder in de mensengeschiedenis en vereenzelvigt zich met de minsten
onder ons.
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Willen wij deze Koninklijke weg navolgen, dan vraagt dit een
andere visie op God en op de samenleving. Geestig en
verrassend herordent God onze visie op hoog en laag, op
rangen en standen, op meer en minder. Kerst is het feest van
de Omkering, van de verrassing en van de verwondering.
Veel heil en zegen voor 2021
Ds. Cecil Muler - Zr. Henny Bruinsma

Datum
Zo. 20 december
Zo. 27 december
Do 31 december

Tijd
12.00 u.
12.00 u.
18.00 u.

Kerkdiensten rond Kerst
Dienst
Gemeentekerstviering
Preekdienst
Gebedsdienst
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Voorganger
Ds. C. Muler
Ds. C. Muler
Ds. C. Muler

Het Ware wachten.
Toen het menselijk lijden ondragelijk geworden was, ging een zekere rebbe naar de
hemel en klopte aan de poort van de Messias.
'Waarom talm je zo lang?', vroeg hij. 'Weet je niet dat de mensen je verwachten?'
'Het is niet op mij dat ze wachten', antwoordde de Messias. 'Sommigen wachten op
gezondheid en rijkdom. Anderen op rust en kennis.
Of vrede in huis en geluk.. Nee, op mij zitten ze niet te wachten.'
Op dit moment, zegt men, verloor de rebbe zijn geduld en zei: 'Wanneer je mensen,
alle mensen, niet kan helpen met hun problemen, hoe klein en onbetekenend ook,
blijf dan waar je bent. Wanneer je nog altijd niet begrepen hebt dat je brood bent
voor de hongerigen, een stem voor een oude man zonder erfgenamen, slaap voor
wie bang zijn in de nacht; wanneer je dit alles niet begrepen hebt en meer dan dat:
dat élle wachten een wachten is op jou, nee, dan ben je niet degene op wie de
mensheid wacht.'
De rebbe kwam terug naar de aarde, riep zijn leerlingen bijeen en verbood ze te
wanhopen: 'En nu begint het ware wachten'.
(Het ware wachten, uit Elie Wiesel, One Generation After)

De mensen gaan met kerst versieren
Op allerlei verschillende manieren.
Maar is een kerstboom kunst of echt
Het is de boodschap die zegt:
Er is een kindje geboren op aard'
En die gedachte is alle versieringen waard.
De één heeft een huis met prachtige lichtjes,
De ander uit zich in kerstgedichtjes.
Maar we gedenken allen de geboorte van Hem
Lang geleden in Bethlehem.
Vrede op aarde is ieders wens
En geluk en liefde voor ieder mens.
Ank Molenaar
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Mens-zijn
Wij mensen
delen altijd wat
met elkaar
soms is dat
de kleur van het haar
Altijd is er
wel een raakvlak
dat kan een hobby zijn
of hetzelfde vak
ook is er wel eens pijn
Wij weten
wat eten en ademen is
we zweten en kennen woede
we hebben het warm of fris
we kennen plezier en het goede
Hoe we zijn
straatarm of schatrijk
al spreken we een andere taal
vele dingen zijn gelijk
mensen zijn we allemaal
Will Hanssen

Mijn kerstwens voor iedereen is eenvoudig en klein:
dat we deze crisis mogen overleven en er voor elkaar
zijn.
Gezegende kerstdagen en een gezegend 2021
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Zr. Emmy

Vredesduif
Breng het feest van vrede overal bij alle mensen
Breng het thuis bij grote mensen, kleine mensen rijke mensen arme mensen,
breng het thuis bij hen die wonen op de straten, in de stegen,
in de krotten in de huizen en paleizen
Samen eten, samen drinken,
samen lijden, samen strijden.
Christus heeft als mens geleden
Is als God weer opgestaan
heeft naast elk mens gestaan.
Breng het feest van vrede thuis bij alle mensen
Breng het thuis bij grote mensen, kleine mensen rijke mensen, arme mensen,
breng het thuis bij hen die wonen op de straten, in de stegen.
In de krotten, in de huizen en paleizen
Breng Christus thuis bij elk mens:
Dat is hun wens.
Ingezonden door zr. Flusband

Waarde brs/zrs.
Kerst dit jaar zal anders zijn dan we gewend zijn. Geen grote
kerstbijeenkomsten, geen kerstdiners, geen grote ker(st)kdiensten.
Het wordt een "rustige" ingetogen kerst.
Toch is juist deze tijd nodig om ons te bezinnen . Het kan ons juist
dichter brengen bij de kern van het kerstgebeuren.
Laten wij hoopvol de komende dagen tegemoet gaan. Laat het licht dat
in deze wereld is verschenen een blijvend licht zijn die ons pad verlicht
en ons verder brengt dan waar we nu zijn.
Laten wij blijven verlangen naar LIEFDE en VREDE.
Laten wij van Jezus houden, als onze Verlosser. Houd moed, houd vol!!
Een gezond en veilige kerst toegewenst en een goed intrede in 2021.
Zr Mavis Kerk-Meilise
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Geloven
lk zal niet geloven
in hebben en houden,
in onmin en oorlog,
in gebalde vuisten.
lk wil geloven
in geven en ontvangen,
in uitpraten en vergeven
in geopende handen.
lk zal niet geloven
in muren, grenzen en rassen.
Ik wil geloven
in vrije landen,
open huizen,
gastvrije mensen,
in alle kleuren
van de regenboog.
Ik zal niet geloven
in eten en drinken
in leven voor mij alleen
Ik wil geloven
in eten en drinken,
leven in overvloed
voor al wie leeft
op deze aarde.
( overgenomen uit Open Deur )
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Als de lichtjes doven
Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,
zong dat er in Bethlehem
een kindje was geboren.
In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen.
die zijn bij het morgenrood
toch opnieuw begonnen.
Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vrede te beloven,
'naar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.
Donkere Zuidafrikaan,
honger moet je lijden,
mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.
Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,
Zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.
Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,
maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.
Turk en Griek en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?
Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,
laat dan deze ene keer
het lichtje niet weer doven.
Willem Wilmink

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Br. Ludwig en zr. Eleonora Fransman

Beste bestuur en gemeente van de E.B.Z.G.
Een jaar vol wanhoop, onzekerheid en vrede ligt bijna achter
ons.
Er waren dagen, weken en maanden waarop wij op zondag niet
naar de kerk konden en elkaar niet konden zien. Wat hebben wij
u gemist. Ook de jonge gemeente leden niet te vergeten.
Gelukkig konden wij af en toe met elkaar bellen of appen.
Laat ons bidden voor een kerstperiode waarin wij onze Heer
gedenken, die sober op de wereld gekomen is in een kribbe gelegd.
De kerstperiode dit jaar zal waarschijnlijk ook sober gevierd
worden. Sober in die zin dat wij waarschijnlijk niet met onze
familie en vrienden deze periode samen kunnen vieren, althans
niet in grote getalen. Laten wij deze kerstperiode daarom
gebruiken om terug te gaan naar de basis waarbij wij dankbaar
zijn voor hetgeen wij wel hebben en hetgeen wij wel kunnen
doen.
Moge de Heer ons een geest van wijsheid geven.
Zalige kerstdagen
Zr. Hillary
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Dit zegt de Heer tot ieder van ons
lk heb je aangesproken bij je naam.
lk heb je nodig.
lk laat je niet alleen.
lk heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen.
lk heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.
lk heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht.
lk heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar de nieuwe hoop.
lk heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen op te nemen.
lk heb je nodig
om anderen vrij te maken.
Ga met mij mee.
lk zal je nooit meer alleen laten.
( Uit: een handvol verhalen van René Hornikx. )

Beste brs en zrs,
Een veel belovende 2020 had ons zoveel mooie verwachtingen
beloofd, maar gaandeweg werd het alleen verdriet en
teleurstellingen over de hele aarde. Mogen we bidden en hopen
dat we 2020 vreedzaam kunnen afsluiten, letterlijk alles achter
ons laten en hoopvol 2021 gezond inluiden.
Groetjes br. Romeo Prade
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Beste zusters en broeders,
Een jaar vol donkere onzekere tijden is haast ten eind. Wat het
komend jaar voor ons in petto heeft weet alleen "Onze Heer en
Heiland". Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren
hand.
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Zr. Monique

2020
Een bewogen jaar, voor mij en vele anderen.
Pijn en verdriet hebben aan vele deuren geklopt.
Door stil te zijn en tijd te hebben, soms gedwongen,
kom je tot het besef dat het in het leven niet gaat om snelheid,
maar om richting.
Niet om vorm, maar om inhoud.
Niet om hebben en krijgen, maar om liefde en delen.
Niet omdat je meer geeft zul je per definitie meer ontvangen
Maar blijf vooral geloven in het goede in mensen,
Want zo zou onze lieve Heer het wensen.
De Heer zegt: Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet
geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Met deze woorden wens ik u en uw dierbaren gezegende
kerstdagen toe, maar ook een gezond en liefdevol 2021.
Zr. Meriam Vaarnold
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Kerstboodschap
Kerst is het moment dat we stilstaan bij de geboorte
van Jezus Christus, die voor onze zonden is
gestorven.
Hij heeft ons geleerd wat saamhorigheid betekent,
dat liefde is liefhebben en niet alleen je familie,
maar een ieder om je heen. Hij heeft ons ook geleerd
verdraagzaam te zijn. De afgelopen maanden heeft
hij ons geloof erg op de proef gesteld, maar we weten
allen dat wonderen niet, à la minute geschieden.
Maar Hij heeft ons wel geleerd dat we moeten
volhouden, opstaan wanneer we vallen en ook al
begrijpen we niet altijd alles wat Hij doet, ons geloof
wijst ons keer op keer erop dat het goede altijd in het
verschiet is. Dus ook met deze Kerst staan we weer
stil bij het feit " wat heeft de Heer voor jou gedaan
Neem deze periode en bezin. Geef en blijf geven,
geloof en blijf geloven, heb lief en blijf lief-hebben.
Gezegende Kerstdagen

Zr. Pauline en Elvy

11

Wachten op een wonder.
Ik heb gehoord dat velen van jullie
zitten te wachten op een wonder,
Een wonder dat ik
jullie God,
de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden
zonder Jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken
zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben
zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb ik alles
uit handen gegeven.
Heel mijn schepping
en mijn wondermacht;
Niet jullie,
Maar ik wacht nu
op het wonder.
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Dit zegt de Heer tot ieder van ons
Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen.
Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.
Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht.
Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar de nieuwe hoop.
Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen op te nemen.
Ik heb je nodig
om anderen vrij te maken.
Ga met mij mee.
Ik zal je nooit meer alleen laten.
( Uit: een handvol verhalen van René Hornikx. )

Zusters en broeders,
Dit jaar hebben wij veelal in afzondering moeten leven . Voor
volgend jaar wens ik ons toe dat wij weer samen kunnen zijn, samen
lachen, samen het leven vieren.
Fijne Kerstdagen en een ‘samen’ 2021
Br. Just
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Het verschil tussen de hemel en de hel.
Een man had op een dag een gesprek met de Heer en zei: 'Heer, ik
zou willen weten wat hemel en hel inhouden. '
De Heer leidde de man naar 2 deuren, Hij opende één van de
deuren en liet de man binnenkijken.
In het midden van de kamer was een grote ronde tafel, in het
midden van die tafel stond een grote pan met stamppot welke
heerlijk geurde en maakte dat de man watertandde. De mensen die
rondom de tafel zaten waren echter mager en ziekelijk. Ze leken erg
hongerig. Ze hielden lepels in hun handen met erg lange
handgrepen, welke aan hun armen vastgemaakt waren.
Het was voor een ieder mogelijk om in de pan met heerlijk eten te
reiken en daaruit te eten, maar omdat de lepels langer waren dan
hun armen, konden ze de lepels niet naar hun monden brengen.
De man rilde bij het aangezicht van deze ellende en dit lijden. God
zei: 'Nu heb je de hel gezien. ' Ze gingen naar de volgende kamer en
God opende de deur.
Deze kamer was gelijk aan de eerste. Er stond een grote ronde tafel
in het midden van de kamer, met daarop een grote pan met
stamppot, waarvan de man weer moest watertanden.
De mensen hier waren uitgerust met dezelfde lange lepels,
vastgemaakt aan hun armen.
Maar deze mensen waren weldoorvoed en gezond. Zij lachten en
praatten met elkaar.
De man zei: 'lk snap het niet, ik snap er niks van!'
'Het is vrij simpel, ' sprak God 'je hoeft maar één ding te weten. Zie
je, deze mensen hebben geleerd om elkaar te voeden, terwijl de
inhalige mensen alleen maar aan zichzelf denken. '
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Kan het nog?
Kunnen wij nog wel kerstfeest vieren
In deze onheilszware tijd?
Moeten wij ons huis nog gaan versieren
Terwijl de wereld onder corona lijdt?
Kunnen wij nog wel van vrede zingen
Terwijl de mensheid sterft van angst
Voor krachten niet meer te bedwingen
Voor wie of wat zijn wij het bangst?
Durven wij nog wel van liefde spreken
Nu mensen steeds meer eenzaam staan?
Wat helpt het kaarsen te ontsteken
Voor mensen die er alleen voor gaan?
O God, wij kunnen alleen maar zwijgen
En wachten; tot u ons geneest
Heeft God ons niet weleer geroepen
Een licht te zijn in het duisternis?
En om zijn boodschap uit te stralen
Als een zilv'ren kerstster in het klein?
Schenk eenzamen eens extra aandacht,
Laat zien dat Christus werkelijk leeft
Dan voelen velen dat dit kerstfeest
Ook hun iets van Gods liefde geeft!
Ingezonden door Zr. Nadia
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Even stil staan
De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten of opnieuw beginnen
wat te doen met wensen of dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter
de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
Heb lief, bewonder en geniet
meer dan dit leven heb je niet!
Ingezonden door Zr. Carmen
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RECEPT: Glutenvrije Zoete Aardappeltaart (veganistisch)
Voorbereidingstijd
15 min

Bereidingstijd
I uur 15 min

Totale tijd
I uur 30 min

Ingrediënten
Vulling
American, Amerikaans, Amerikaans/Brits
Porties: 8
• 450 gram zoete aardappel
• 350 ml amandel melk ongezoet
• 12 el ahornsiroop
• I tl vanille aroma
• 1 tl speculaas kruiden
• 1/4 tl gemberpoeder
• 3 tl maizena
Deeg
30 gram kokosolie
75 gram amandelmeel
75 gram glutenvrlj meel
7 el water
Instructies
Vulling
1 Schil de aardappels en snijd in dunne plakken.
2 Kook de aardappels gaar (15 minuten)
3. Blend de gekookte en afgegoten aardappels glad.
4. Kook de aardappels samen met de andere ingrediënten tot een dikke gladde
puree. En laat afkoelen.
Deeg
1. Verhit de oven tot 180 graden.
2 Voeg alle ingrediënten toe in een grote kom en mik tot een stevig deeg, voeg het
water per eetlepel eraan toe zodat het niet te nat kan worden.
3. Duw het deeg in een ingevette taartpan tot een stevige bodem.
4 Giet de afgekoelde zoete aardappel puree in de pan.
5. Bak 40 minuten tot mooi bruin, en laat compleet afkoelen voordat je het snijd.
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Altijd
Laten we
Een kaars aansteken
nog voor
het jaar is verstreken
Laten we
troost gaan brengen
waar mensen
bedroefd tranen plengen
Laten we
delen in warmte en licht
vrede geven
met een gelukkig gezicht
Laten we
Liefdevol zorgen voor elkaar
niet enkel
met kerst maar het hele jaar.
Ingezonden door Zr. Edith

Wedstrijd kleurplaat, doe mee en win!
Houd je van kleuren? Kleur de wedstrijdkleurplaat het mooiste in en
win een leuke prijs. Alle kinderen en/of kleinkinderen tot en met 12
jaar van gemeenteleden van EBZG mogen hieraan deelnemen. De
uiterste inleverdatum bij EBZG bestuur is zondag 28 februari 2021.
Voor de winnaar ligt een leuke prijs klaar.
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WEDSTRIJDKLEURPLAAT

Herders in het Veld
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Bijbelfilippine
Waarschijnlijk moet u er de bijbel bij pakken om deze puzzel goed in te
vullen. In de dik omkaderde kolom komt dan een kerkelijk begrip te
staan. U wint er geen prijs mee, maar wij hopen dat u er toch veel
plezier aan beleeft.
De spelling van de namen is gehaald uit de nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Br. Just
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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1 Blinde leiders ziften muggen uit hun drank, maar drinken dit weg
(Matteüs 23)
2 Dat werd deze weggeworpen steen (Handelingen 4)
3 Zoveel dagen liet Jozef om zijn vader treuren (Genesis 50)
4 Deze engel kondigde de geboorte van Jezus aan (Lucas 1)
5 Beroep van de oudste zoon van Adam en Eva (Genesis 4)
6 Deze priester zalfde Salomo tot koning (1 Koningen 1)
7 In deze kleur gaan de soldaten gekleed (Nahum 2)
8 Hiermee zou opgemeten worden hoe groot Jeruzalem moest worden
(Zacharia 2)
9 Zoveel jaar was Noach oud toen hij zijn zonen verwekte (Genesis 5)
10 Dit gebied zou een woestenij worden (Sefanja 2)
11 Zij heersen over ons (Klaagliederen 5)
12 Hier bouwde Jozua een altaar voor de Heer (Jozua 9)
13 Zoveel horens had het vierde dier in de droom van Daniël eerst (Daniël 7)
14 Hij kreeg de opdracht zijn moed te tonen en Israël te bevrijden (Rechters 6)
15 Hij die zonder zonden is mag de eerste ….. werpen (Johannes 8)
16 Hiervan was de mantel van Johannes de doper gemaakt (Matteüs 2)
17 Deze krijgshaftige man werd verzocht Israël te leiden (Rechters 11)
18 Zus van Aäron (en Mozes) (Exodus 15)
19 Deze vrijplaats kreeg de stam van Ruben door Mozes aangewezen
(Deuteronomium 4)
20 Gooi dit niet voor de zwijnen (Matteüs 7)

Oplossing vorige
Bijbelfilippine
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