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 ‘Dicht bij het Licht’ 
Er is een Engelse Paastraditie waarbij gelovigen hun wekker zetten om 4.00 uur, in 
het stikkedonker naar de kerk lopen en in alle stilte  luisteren naar korte 
bijbelfragmenten vanaf de schepping tot de opstanding van Jezus. Bij de ingang krijgt 
iedereen een muziekinstrumentje. Als de eerste zonnestralen door de ramen naar 
binnen komen begint heel zacht het orgel te spelen terwijl iedereen met zijn 
instrument geluid maakt. Steeds harder en de gelovigen zeggen met blijdschap tegen 
elkaar ‘Christ is risen’, ‘Christ is risen’. Heel indrukwekkend eindigt dit met een 
magistraal orgelspel en een hele grote gong.Vanuit het duister naar het Licht.  Als je 
dit vertaalt naar kerstmorgen dan kunnen we tegen elkaar zeggen ‘Christ is born’, 
‘Jezus is geboren’. Halleluja. 

 
Met deze Kerstbode sluiten we voorlopig een 
periode af van een maand, waarin de hele 
gelovige Dorpskerk-gemeente, en hopelijk ook 
mensen daarbuiten, zijn bepaald bij de essentie 
van het Christendom. Dat we zijn geboren om 
elkaar echt te zien en er voor elkaar te zijn. 
Omdat dat God zo voor ogen stond. In deze 
Kerstbode staan bijdragen van diverse 
gemeenteleden. Een kerstwens, een kort 
verhaal, een zelf geschreven lied, waar we op 
kerstmorgen naar kunnen luisteren. En wat 
reacties op de vraag: wat vindt jij/u van Kerst 
2020. We wensen jullie/u allen gezegende 
kerstdagen toe en we bedanken 
iedereen die de afgelopen weken 
zijn/haar steentje heeft bijgedragen om 
het project te laten slagen.  
 
Een vrolijk kerstfeest 
Deze wens komt op allerlei manieren naar ons 
toe. En ach.. wie hoopt daar niet op?  En zeker 
in deze vreemde tijd. Maar juist daardoor kun je 
ook tegen dat woord ‘vrolijk’ aanhikken. Zo van: 
‘was het maar zo.’ Dit omdat er zorg of verdriet 
is. Of omdat nu juist de gezellige kerstsfeer 
ontbreekt en eenzaamheid je aangrijnst.  
 
Het helpt mij dan wel om me op de 
Kerstboodschap te richten. Jezus werd immers 
ook in duistere tijden geboren. Er was 
Romeinse overheersing. Geen plaats in de 
herberg voor Maria en Jozef. Het kind geboren 
in een stal. Dus niet te midden van allerlei 
toeters en bellen. Kerst begon kleinschalig. 
Zoals bij die herders die weer hoop kregen. En 
zo kwam Jezus als  het Licht voor de wereld! 
Door Hem is er ‘echte’ vrolijkheid. Dat je ook nu 
beseft: Hij heeft naar mij omgezien. Temidden 

van alle duister geloof ik dat het Licht 
overwint. Hij gaat mij reddend voor! Dat 
vieren we. Anders dan anders, maar 
misschien wel intenser dan ooit.  

ds. Nees Cluistra 
 

Kerstroos 
Kijk daar, heb je die kerstroos gezien? In de 
zwarte aarde staat een rozet van vuilgroen 
blad. Het lijkt een laat overblijfsel van de herfst. 
Je denkt, nog even wachten en ook deze 
bladeren verdorren en vallen op de donkere 
grond. Maar kijk eens goed, kijk eens een 
beetje beter, eigenlijk glanst het blad zo mooi. 
En daar, vanuit het hart groeit een wit bolletje 
omhoog. Het vouwt zich 
open en het blijkt een 
bloemetje. Er komen er nog 
meer, opeens is het een 
prachtig fris boeketje. De 
tuin is in winterslaap en 
tegelijk staat de kerstroos 
fris en vrolijk te stralen.  
 
En dan gaat het vriezen. De bladeren en 
bloemen gaan hangen en het lijkt alsof het 
plantje dood gaat. Maar het is een wonder, 
zodra het weer wat warmer wordt richt de 
kerstroos zich op en voor je het weet staan de 
bloemetjes weer te stralen in de zon.  
Het is winter en al tien maanden leven we in 
een rare ‘anderhalve meter’ wereld. We voelen 
ons soms koud en alleen en verlaten en het lijkt 
alsof het nooit meer ophoudt. Maar net 
als de witte bloemetjes van de kerstroos 
mogen ook wij ons oprichten. Gods licht 
verwarmt ook ons.    

Ellen van Ouwerkerk 
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Kerstlied 2020   
 

We vieren kerst tweeduizendtwintig 
Maar meer nog dan een ander jaar 
Verlangen wij naar samen vieren 
Voluit zingen met elkaar 
 
Maar deze kerst is alles anders 
Want ook al zijn de kaarsen aan 
Er is die anderhalve meter 
Blijven wij op afstand staan 
 
Kerst is feest, wij blijven vieren 
Feest van geboorte, hoop die leeft 
Want alzo lief had God de wereld 
Dat hij Alles aan ons geeft 
 
De wereld viert, maar lijkt vergeten 
Dat eens de ster scheen bij een stal 
En dat de wijzen uit het oosten 
Hem zochten die verlossen zal 
 
Breng ons nu dan naar de kribbe 
En naar de herders in het veld 
En laat ons met de eng'len zingen 
Dat wat al eeuwen wordt verteld 
 

Steek het licht aan voor de wereld 
Want om ons heen is zoveel zwart 
Blijf ons verlichten met het kerstlicht  
En brandt uw liefde in ons hart 

 
Maar wie denkt anno twintigtwintig 
Nog aan het kerstkind in de stal 
Wie ziet het wonder van de wereld 
Gelooft dat God verlossen zal? 
 
Breng ons nu dan naar de kribbe 
Naar de herders in het veld 
En laat ons met de eng'len zingen 
Dat wat al eeuwen wordt verteld 
 

Ja steek het licht aan voor de wereld 
Want om ons heen is zoveel zwart 
Blijf ons verlichten met het kerstlicht  
En brandt uw liefde in ons hart. 

 
Tekst:  Jolanda Breedveld 
Melodie: You’re still God (Philippa Hanna) 
 

 
 

Kerst 2020: reacties van jong tot oud  
 

“Dit jaar is het heel leuk dat de 
adventsactie er is met de kaarten, 
tekeningen, creaties en traktaties voor en 
door gemeenteleden”.  Noa de Jong 

     
“Met kerst vier je gewoon  “Lekkere muffins 
 de geboorte van Jezus”. bakken, mooi versieren           
Onno de Jong  en bij de mensen rond-  
   brengen. Echt leuk”. 
 
“Tja, naar de kerk gaan, we gaan toch digitaal. Is 
toch ook prima?” 

“Waarom 
moeten we hier over 
nadenken?  

 Het is wat het is”. 
 
“Lekker rustig dit jaar. 
Geen verplichte 
etentjes. Gewoon 
lekker thuis”. 

Broer en zus aan de knutsel! 
 
“Zijn er nog meer opdrachten? Zo leuk om 
alles rond te brengen. Vooral in die flat op 
de 8e verdieping”. 

 
“2020 is een bijzonder jaar mede door dat 
Coronavirus. Het is voor iedereen moeilijk maar 
zeker voor bejaarden. Ze wonen vaak alleen 
dus hebben geen klankbord om hun zorgen te 
delen. Maar we mogen alles bij onze hemelse 
Vader brengen, Hij zorgt voor ons en draagt ons 
ook door deze moeilijke tijd heen”. 

 

 

 


