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Waar de nacht de mensen  

houdt omvangen. 

Bovenstaande regel is het begin van een Adventslied dat we zin-

gen op de Advent Carol Service op 26 november. Het is een ver-

taling door Sietze de Vries van een lied uit Engeland, geschreven 

door de twee peetvaders van mijn zoon in Engeland. De Advent 

Carol Service zoals wij die 

vieren heeft de titel van 

Duisternis naar het Licht. 

Zeker in de maand december 

zien we overal lichtjes om de 

donkere avonden op te vro-

lijken. Toch is er meer te 

zeggen over lichtjes. De 

kaarsen die we in de kerk en 

waarschijnlijk ook thuis, zijn 

meer dan een beetje versiering. 

Wellicht ontgaat een groot deel 

van het winkelende publiek de boodschap van het licht. Die 

lichtjes verwijzen immers naar God die zich laat zien in Jezus 

Christus.  

Dat is goed nieuws in de donkere maanden aan het einde van het 

jaar als we toeleven naar het Kerstfeest. Het is niet voldoende 

om in de romantiek van de Kerst in onze eigen beslotenheid te 

blijven hangen. 

De Advent doet ons uitkijken naar het koninkrijk van God. In die vier 

weken die voorafgaan aan het Kerstfeest worden we ook aangemoe-

digd ons te buigen over onze relatie met God, met elkaar en de wereld 

om ons heen. In die wereld zijn vele mooie dingen, echter het aantal 

mensen dat op een of andere manier in de knel zitten is enorm groot. 

Het beroep dat een aantal mensen op de kerk doet is groeiende. Hier-

voor mogen wij onze ogen niet afwenden. Het vraagt van ons om ons 

hierover te bezinnen daarna onze mogelijkheden te gebruiken om hulp 

te bieden voor de mensen die door nare omstandigheden gevangen 

worden gehouden.  
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De Advent is immers een tijd van nadenken. Als we dan kritisch 

durven te zijn naar ons zelf kan dit een bijzondere ervaring wor-

den. We moeten ons daarbij bewust zijn dat het heil van de we-

reld niet alleen in onze handen ligt, maar dat we kunnen mee-

bouwen aan een rechtvaardiger samenleving. 

Als ik deze tekst schrijf zijn de verkiezingen in de Verenigde 

Staten in volle gang. Ook dan kunnen we zeggen dat, wie de 

machtigste wordt en daarbij geen oog heeft voor gerechtigheid, 

mettertijd van de troon zal worden gestoten. Dit zijn woorden 

van Maria, de moeder van onze Heer die zij uitspreekt/zingt in 

het Magnificat. Nederigen zal Hij verhogen.  

Macht is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan hooggeplaat-

sten. Ook mensen zoals wij kunnen oneigenlijk gebruik maken 

van onze positie. We worden als volgelingen van Christus opge-

roepen om nederig te zijn. Een nederige mens heeft een houding 

of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te ei-

sen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer heeft 

van gebruik van macht. 

God heeft zich neergebogen naar de wereld door zijn Zoon in 

ons midden te laten zijn. Hij heeft zich klein gemaakt voor ons, 

om ons nabij te zijn. Hij wil ons bevrijden en ons uit de nacht die 

ons omvangen houdt brengen in Zijn licht. 

Pastoor Joop 

Voedselbank 

We zijn nu enkele maanden betrokken in het werk van de Voed-

selbank in West-Friesland. We verzamelen de goederen. Op de 

laatste zondag van de maand brengen wij ze als gaven naar vo-

ren, alwaar we een gebed uitspreken waarin we aan God vragen 

deze producten en de mensen die ze ontvangen te zegenen. Zo 

krijgen onze offergaven ook een betekenis binnen de Eucharis-

tie. 



- 4 - 

Het aantal kerken in onze regio dat zich wil inzetten voor de 

Voedselbank groeit. Veel kerken hebben het idee  van het zgn. 

Product van de Maand overgenomen. Zo wordt het voor de vrij-

willigers van de Voedselbank mogelijk veel mensen op dezelfde 

wijze van voedsel te voorzien. 

Advent Carol Service 26 november  

Aan de vooravond van Advent is er een oecumenische dienst in 

de Oud-Katholieke Kerk. Vanouds kent de Anglicaanse Kerk 

niet alleen Christmas Carols, maar ook Carols voor Advent. Ook 

dit jaar is er weer een projectkoor met enthousiaste zangers dat 

deze Carols zingt onder leiding van Hannie Wagter. Het histori-

sche orgel wordt bespeeld door Jan Spijker. De lezingen worden 

verzorgd door mensen uit verschillende kerken in Enkhuizen. 

Voorganger in deze dienst zijn ds. Jantine de Ruiter en uw pas-

toor. Aanvang: 19.30 uur.  

Parochie website 

wordt onderge-

bracht bij de lan-

delijke Oud-Katho-

lieke website  

Enige tijd geleden zijn wij 

gestart met de invulling 

van de Enkhuizer website 

om deze bij de landelijke 

website van de Oud-Katholieke Kerk onder te brengen. Dit heeft 

als voordeel dat behalve de lokale (Enkhuizer) gegevens ook 

andere kerkelijke zaken die van belang zijn op één site te vinden 

zijn. 
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Omdat de website onder een CMS-systeem werkt zijn er in ver-

gelijking met onze huidige site wel enige beperkingen in de pre-

sentatie. Voorlopig gaat alles nog als een proef en er is nog wel 

wat werk te verzetten. Wij hopen in januari 2017 klaar te zijn 

met de invulling. 

U kunt nu reeds "snuffelen" op de vernieuwde site. Als u de 

moeite neemt doet dit te doen, vragen wij uw aan-/opmerkingen 

en evt. commentaar aan ons door te geven.  

 Website Oud-Kathol. kerk Nederland: www.okkn.nl  

 Website Enkhuizer parochie NIEUW: www.enkhuizen.okkn.nl  

 Website Enkhuizer parochie OUD: www.okk-enkhuizen.org  

Wim de Vries 

Bij Lucas 1:26-38 

Een bijbelse profetie schetst een wereld die helemaal nieuw 

wordt. Eindeloos leven en gezond zijn. Zonder de pijn en teleur-

stellingen waar je nu onder gebukt gaat. Zonder gevaarlijke wil-

de dieren. Een wereld van volmaakte vrede en harmonie. Een 

wereld waarin God niet meer op hoge afstand in de hemel 

woont. De áárde zal vol zijn van hemelse glorie en God en men-

sen wonen bij elkaar. 

In Jesaja 55 lezen we van die wereld, met eten in overvloed. En 

zie dat nog maar weer even door het raam van díé tijd: de honger 

en ontberingen op de terugreis naar Jeruzalem door de woestijn 

en tussen de puinhopen van Jeruzalem zullen voorbij zijn. De 

troon van David wordt hersteld. Niet alleen om over het joodse 

volk te regeren, maar over alle volken. David, en zijn zoon Sa-

lomo… Dat was de glorietijd van Israël. Een tijd waarin vrede 

aanbrak. Dat komt terug, ja wordt nog overtroffen, zoals Psalm 

72 er over zingt. Veilig leven zonder de dreiging van vijanden. 

Een tijd van recht en wijs bestuur. Een koning op de troon van 

David, voor altijd. 
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Dat was wat God al aan David beloofd had. Jij hoeft geen huis 

voor mij te bouwen, ik ga aan huis voor jou bouwen. Er zal altijd 

één van je zonen op de troon zitten (2 Samuël 7:16). Die belofte 

wordt nu herhaald, maar ook uitgebreid. De zoon van David zal 

over alle volken regeren (Jesaja 55:4). Het herinnert aan heel 

oude beloften van God aan Abraham 'Door jou zullen alle volken 

op aarde gezegend worden' (Genesis 12:3) en aan Juda 'In Ju-

da’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heer-

serstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zul-

len dienen' (Genesis 49:10). Hier zien we weer dat het een rijk is 

rond één hoofdfiguur, de dienaar van de Heer, die recht en vrij-

heid komt brengen, een gelukkige wereld voor alle volken. 

Bergen en heuvels juichen, bomen klappen in de handen. Doorn-

struiken worden cypressen. Het wordt een heerlijk paradijs voor 

een kleurrijk volk rond de zoon van David. 

Een blije profetie. En we hebben er een Adventskaars bij aange-

stoken. Maar dan ga je naar huis en dan is er weer ruzie, dan 

loop je weer tegen teleurstellingen aan. Sommigen werden in 

rouw gedompeld. Het was een blije profetie in een donkere tijd. 

Daarom vandaag toch weer een donkere, paarse kaars. 

Wat komt er terecht van die blije profetie? Daar lopen wij tegen-

aan. Daar hadden ook de mensen uit de tijd van Simeon en Han-

na last van. Twee mensen die de bijbel noemt zo rond het begin 

van onze jaartelling. Simeon was een rechtvaardig en vroom 

man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou 

schenken. Hanna was een profetes die van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat in het tempelcomplex was en sprak met de mensen 

die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Mensen die ver-

langden dat die blije woorden uit de profetie nou eens een blije 

werkelijkheid zouden worden. 

Het kon moeilijk zijn daarnaar te blijven verlangen. Het was al 

eeuwen geleden dat de profetie geklonken had. Jesaja, maar ook 

Daniël en Zacharia waren al lang gestorven. Eén profeet was de 

eeuwen daarna nog opgetreden: Maleachi. En daarna werd het 
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stil. Stille eeuwen. En je moet niet denken dat het joodse volk 

massaal uitzag naar de komst van de Messias. De kracht van die 

blije profetie van vijf eeuwen geleden lijkt verdwenen. 

Totdat een hemelse engel een aards meisje gaat opzoeken. Je 

voelt direct hoe groots dit 

is. Hemelse kracht door-

breekt de aardse uit-

zichtloosheid. Je zult 

zwanger worden en een 

jongentje krijgen en je 

moet hem Jezus noemen. 

Nú komt het. Hij zal een 

groot man worden en 

Zoon van de Allerhoogste 

worden genoemd, en God 

de Heer zal hem de troon 

van zijn vader David ge-

ven. Tot in eeuwigheid zal 

hij koning zijn over het 

volk van Jakob, en aan 

zijn koningschap zal geen einde komen. 

Ineens zijn het geen woorden meer. Alleen maar beloften. De 

nieuwe wereld is een tastbare werkelijkheid. Nog maar het aller-

kleinste stukje. De wereld is niet in één klap anders geworden. 

Maar de figuur die in het middelpunt stond in de profetieën van 

Jesaja 40-66, de Davidszoon, de Dienaar, de Gezalfde… Zijn 

embryo ís er. Straks kun je een zwangerschapstest gaan doen, 

een echo maken. In die eerste cellen is een gave nieuwe wereld 

tastbare werkelijkheid geworden. 

Maria vraagt zich af: hoe kan dit? En zij denkt er dan natuurlijk 

aan dat Jozef en zij geen gemeenschap hebben en dat ze dus on-

mogelijk zwanger kan zijn. Maar los daarvan is de vraag: hoe 

kan dit? Hoe kan iemand, ook al is het een afstammeling van de 

grote David en een zoon van de gelovige Maria… hoe kan een 
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mens de kracht hebben om een leider te zijn die de hele wereld 

blij maakt. En dan niet een beetje blij als een Charlie Chaplin 

waar de hele wereld om glimlacht of een Martin Luther King die 

weer op een heel andere manier blijdschap in de wereld gebracht 

heeft. Nee puur blij. Hoe kan een mens dat in de wereld voor el-

kaar krijgen? 

Dan moet het toch wel iemand zijn die zelf tot in zijn botten 

rechtvaardig is en van mensen houdt. En die een overwicht heeft 

waar je niet om heen kunt. En nog wat: wil er vrede zijn tussen 

God en mensen en tussen mensen onderling, dan moet er eerst 

het nodige goedgemaakt worden. Anders blijft er toch iets van 

afstand tussen zitten. En dat zou God nooit verdragen. Voor hem 

moet het echt puur goed zijn. En wij, wij kennen dat niet. Maar 

ook wij zullen merken dat het dan pas echt blij kunt zijn op een 

manier waar geen ruis meer op zit. De profeet heeft er wel iets 

over verteld hoe de Dienaar ook daar voor gaat zorgen. Jesaja 

53: hij zal alle zonden op zich nemen en er voor geslagen, ge-

striemd, vernederd en doorboord worden. Ook hier van geldt: 

álle zonden dragen van alle mensen, welk mens kan dat nou? 

Hoe kan dit? Het is niet alleen de vraag van een meisje dat zich 

nog geen moeder ziet worden. Het is de ultieme vraag van de 

wereld. Kunnen mensen deze wereld beter maken? 

De engel antwoorde: De Heilige Geest zal over je komen en de 

kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. 

Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd 

en Zoon van God. 

In dit embryo is God zelf aanwezig. God met zijn pure recht, zijn 

macht om volmaakte vrede te vestigen, zijn liefde die omziet 

naar zondaren. De komende weken gaat Maria het voelen. Het 

begint nu echt. 

En je hoort Maria er van zingen. Van Gods macht en barmhartig-

heid. Van recht en overvloed. Van Gods trouw aan wat hij Abra-

ham al beloofd heeft. Ze zong: 'Hij trok zich Israël aan, Hij laat 
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niet hulpeloos staan die Abrams troost verwachten.' En ze voel-

de het van binnen. 'Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartig-

heid voor duizenden geslachten.' Maria voelde het van binnen. 

En wij? 

Nee, u bent Maria niet. En daar kun je jaloers op zijn. Zoals die 

vrouw die tegen Jezus zei: Gelukkig de schoot die u gedragen 

heeft. Waarop Jezus dan zegt: Gelukkiger zijn zij die naar het 

woord van God luisteren en er naar leven. Maria droeg dat 

nieuwe begin in haar baarmoeder. U mag het in uw hart dragen. 

Hem, Jezus. 

Verder kijken naar zijn toekomst, dat doe je door terug te kijken 

naar wie hij was en dat in je hart te dragen. Dan zie je Jezus die 

eerlijk is. Huichelarij, daar prikt hij doorheen. Die omziet naar 

wie kwetsbaar is en aan de kant staat. En tenslotte doorboord 

wordt aan een kruis. 

Zo mag je hem in je hart dragen. Laat dat je leven nieuw maken. 

Begin dan maar waar Jezus eindigde: om jouw zonde werd hij 

doorboord. Dat zit er helemaal niet meer tussen God en jou. Dat 

is helemaal weg. Je kunt je dat zelf misschien niet voorstellen. 

Maar in Gods ogen is dat er niet meer. 

Dan ga je anders tegen jezelf aan kijken. Maar je kijkt ook an-

ders naar de anderen. Je waardeert elkaar, je hebt de ander hoog, 

meer dan jezelf. Begin de blije wereld daar maar gewoon mee. 

Elkaar hoog hebben. Een open hart naar elkaar toe. Bedenk maar 

gewoon eens wie je hoger moet hebben dan je toe nu toe doet. 

Als alleen wij dat al doen, als je dat thuis doet in de kerstvakan-

tie, als je anderen tegenkomt op straat, als je met anderen en over 

anderen praat, wat een blijdschap kan dat brengen. De Heer ver-

stoot wie hoog zijn in hun ogen. Maar de eenvoudigen wil hij 

verhogen. Dat is Jezus. 

Dat is het rijk, wat voelbaar begon in de baarmoeder van Maria. 

En in het hart van iedereen die hem in zijn hart sluit. 

Uit: Advents preek Geref. Kerk Ommen (2014) 
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Dom Helder Camara leerstoel  

voor dr. Peter-Ben Smit. 

Dr. Peter-Ben Smit, priester in onze kerk, combineert zijn werk-

zaamheden in de universitaire en kerkelijke wereld. In 2008 

werd hij universitair docent Nieuwe Testament aan de Vrije Uni-

versiteit (VU). En in 2011 werd hij bijzonder hoogleraar vanwe-

ge het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. 

Zijn bijzondere deskundigheid binnen de theologie is het 

Nieuwe Testament en de (met name Oud-Katholieke) ecclesiolo-

gie (het nadenken over de kerk). Naast zijn universitaire taken 

werkt hij als assisterend pastoor in de oud-katholieke parochie te 

Amsterdam, en is hij sinds kort deken van het bisdom Haarlem. 

Op 1 september van dit jaar is er op de VU een bijzondere be-

noeming bijgekomen, waarmee hij ook daar de positie van hoog-

leraar gaat bekleden. Het gaat om een 

leerstoel die is opgericht ter nage-

dachtenis aan de in 1999 overleden 

Braziliaanse bisschop Dom Helder 

Camara, die zich sterk heeft ingezet 

voor de positie van de allerarmsten in 

zijn land en zich daarbij moedig 

verzette tegen de gevestigde mach-

ten. Camara voelde zich sterk ver-

want met de bevrijdingstheologie en 

heeft onder andere aan de VU in Am-

sterdam in 1975 een ere-doctoraat 

ontvangen. De ‘Dom Helder Camara 

leerstoel voor vrede en gerechtig-

heid’ is de volledige naam van de leerstoel, en daaruit kan afge-

leid worden dat maatschappelijke betrokkenheid in de geest van 

Camara zelf hoort bij de invulling ervan. 

Peter-Ben wordt dus hoogleraar aan de VU, met een ander 

woord professor, en dat betekent ook dat er mensen bij hem kun-

nen promoveren. Gebruikelijk is ook dat een hoogleraar zijn 
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ambt aanvaardt met het uitspreken van een oratie (ofwel inaugu-

rele rede), waarmee hij een soort visitekaartje afgeeft: dit zal een 

belangrijke (hoewel misschien niet enige) richting zijn waarmee 

bij zijn hoogleraarschap zal invullen. 

Deze invulling blijkt al uit de titel waarmee hij de leerstoel zal 

innemen: hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie. Mensen le-

zen en interpreteren de bijbel altijd en overal vanuit een bepaalde 

situatie (context). Daardoor wordt bepaald hoe iemand de tekst 

verstaat, en ook met welke vragen hij of zij de tekst leest of wel-

ke vragen de tekst oproept. We kunnen niet anders dan vanuit 

onze eigen situatie bijbellezen, maar contextuele bijbelinterpre-

tatie is zich hiervan extra bewust en vraagt zich af hoe dit werkt. 

Een bijbeltekst kan zelfs in een nieuwe situatie een nieuwe bete-

kenis krijgen die er vroeger nooit aan werd gehecht. 

De titel van de oratie is uitdagend: 'Wat de bijbel echt betekent?' 

Het klinkt als de ongeduldige vraag die gesteld wordt als men 

onrustig wordt van de vele verschillende manieren waarop een 

bijbeltekst kan worden uitgelegd. Ja maar, wat betekent het nou 

écht? In zijn oratie zal Peter-Ben laten zien hoe diversiteit in in-

terpretatie boeiend, motiverend en vruchtbaar kan zijn, en daar-

mee eerder een meerwaarde is dan een hindernis. Hij zal dit laten 

zien aan de hand van een contextuele benadering van Marcus 

10:1-9 waarin het lijkt te gaan over echtscheiding maar andere 

thema’s wel eens belangrijker zouden kunnen zijn. Thema’s als 

machtsmisbruik en macht in relaties. 

Het krijgen van de Dom Helder Camara leerstoel is natuurlijk 

een bijzondere gebeurtenis in het leven van Peter-Ben, maar ik 

denk ook in dat van onze kerk. Mooi dat een priester uit ons 

midden deze positie zal bekleden. Door zijn wetenschappelijk 

werk als docent, zijn publicaties en lezingen en nu ook door zijn 

positie als promotor van wetenschappelijk onderzoek zorgt hij 

voor de aanwezigheid en vergroting van de bekendheid van onze 

kerk in de universitaire wereld en daarbuiten en bovendien ver-

rijkt hij het denken van onze kerk. Gelukkig is hij niet de enige 
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(alle docenten van ons seminarie zijn actief in publicaties en le-

zingen), maar dit is een bijzondere post en die daarom wel wat 

aandacht verdient. 

De oratie van Peter-Ben ‘Wat de bijbel echt betekent?’ zal 

plaatsvinden op donderdag 17 november. Wie wil is van harte 

welkom om erbij te zijn. Het vindt allemaal plaats in de aula van 

de Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105 in Amster-

dam) Aanvang: 15.45 uur. 

Erna Peijnenburg 

Over het 'Magnificat' 

Groot maakt mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn Geest over God, 
mijn bevrijder,- 
want hij heeft aangezien 
de vernedering van zijn die-

nares; 
zie, van nu af prijzen mij zalig 
alle generaties!-  
want grote dingen heeft hij aan 
mij gedaan,  

machtig is hij, heilig is zijn 
naam!- 

zijn ontferming is van generatie 
tot generatie over wie hem 
vrezen; 
kracht heeft hij betoond met 
zijn arm; 

hoogmoedigen met de plannen 
van hun hart,- 
hij sloeg ze uiteen; 
hij heeft machtigen van hun 
troon gestoten en vernederden 

verhoogd; 
hongerlijders heeft hij vervuld 
met alle goeds, en rijken heeft 
hij ledig heengezonden; 
hij heeft zijn kind Israël 

vastgehouden, 
hij blijft zijn ontferming in-

dachtig -zoals hij tot onze 
vaderen heeft gesproken-  
voor Abraham en voor zijn zaad 
tot in de toekomende eeuw! 

 

Op bezoek bij Zacharias en Elisabeth heft Maria een lied aan om 

God te danken en te prijzen. Beide vrouwen zijn zwanger, Elisa-

beth van Johannes de Doper en Maria van Jezus. Je zou kunnen 

zeggen dat de versie van Lucas het meest revolutionaire advents-

lied is dat ooit is gezongen.  

Dit is op te maken uit deze punten:  
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1. Niet de zachte en ingetogen, maar 

de hartstochtelijke en trotse Maria 

verheft haar stem. Zij doet dit in 

aansluiting aan Debora, Judith en 

Mirjam, profetische vrouwen uit de 

Hebreeuwse bijbel, het eerste tes-

tament, de Schrift van de Joden. 

2. Een ander oudtestamentisch accent, 

is dat God oog heeft de jonge 

vrouw Maria, zijn geringste die-

nares, zoals hij in Exodus 3: 7-8 

ziet hoe ellendig zijn volk eraantoe is in Benauwenisland 

Egypte. God heeft de jammerklachten gehoord en weet hoe 

zijn mensen lijden. ‘Daarom ben ik afgedaald om hen uit de 

macht van de Egyptenaren te bevrijden’.  

3. Maria gaat het leven schenken aan een kind dat is voorbe-

stemd om een tweede Mozes te worden. Mijn hart juicht om 

God, mijn redder, zingt ze. Jezus geeft de messiaanse bewe-

ging die God begon een nieuwe impuls en zorgt voor een 

krachtige doorstart.  

4. Zo wendt God zich tot de geringsten en  minsten, de onaan-

zienlijksten en onmaatschappelijken. Dit is Gods voorkeur 

voor de armen, een optie die Matteüs in de zaligsprekingen 

bevestigt. God ziet het nederige aan en verhoogt het, een han-

delwijze die in de bijbel aanschouwelijk wordt gemaakt met 

de beelden van het biezen kistje, de kribbe en het kruis. Maria 

is een en al vreugde: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn 

hart juicht om God’. 

Maria, die de moeder van de Messias mag zijn, gelooft. Dat 

blijkt uit haar woorden. En geloven is: vragen wat God met je le-

ven wil. Geloven is: jezelf overgeven aan de Heer en alles van 

Hem verwachten. Geloven is: luisteren naar de roeping die op je 

afkomt door het woord van God. 

Zo is Maria een voorbeeld voor ons. Zij werd wel op een heel 

bijzondere manier geroepen voor een heel bijzondere taak. Zij 
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was een gezegende onder de vrouwen en alle geslachten prijzen 

haar gelukkig om de grote dingen die God in haar leven heeft ge-

daan. Maar tegelijk staat zij model voor alle christenen in alle tij-

den: Maria was ontvankelijk voor het Woord van God en voor 

het heil van God en voor de Zoon van God. 

Zo worden ook wij geroepen om ontvankelijk te zijn voor Chris-

tus en om ons hart voor Hem open te zetten. Dat oefenen we in 

de tijd van Advent. In Maria’s leven was ruimte voor Christus. 

Ze heeft de deur niet voor de neus van de engel dicht gegooid. 

Maar vol overgave en geloof heeft ze ‘Amen’ gezegd op de 

roepstem van God. 

Zo vraagt de Heer ook van ons dat we vol verlangen uitzien naar 

de komst van Jezus, dat we de deuren van ons hart wagenwijd 

openzetten voor de boodschap van het heil, dat we midden in de 

dood hier op aarde in ootmoed alles verwachten van het Leven 

uit de hemel, dat we ‘Amen’ zeggen op de stem van God die ons 

roept tot zijn heil. 

eSWee 

Aandacht voor jongeren! 

Jongeren in onze kerk, je ziet ze misschien niet zo veel, maar ze 

zijn er wel. Per parochie zijn het er meestal niet zo veel, en dat 

maakt het lastig. Voor veel jongeren is het belangrijk om bij een 

groep te kunnen horen, een groep leeftijdsgenoten. 

Aandacht voor jongeren is er in onze kerk zeker wél. Waar dat 

kan worden in parochies groepen jongeren gevormd, vaak ook 

ter voorbereiding op het aannemen of vormsel. Naast die activi-

teiten in parochies zijn er de activiteiten van het jongerenpasto-

raat. In elk bisdom is tegenwoordig een jongerenpastor actief. 

In het bisdom Haarlem wordt door het jongerenpastoraat gepro-

beerd groepen van jongeren te vormen, die af en toe kunnen sa-
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menkomen voor ontmoeting en lering. De bijeenkomsten wor-

den op diverse plaatsen in het bisdom georganiseerd. De bijeen-

komsten bestaan altijd uit ontmoeting (we eten samen), lering (er 

is een inhoudelijk thema waarmee wordt gewerkt, in zeer uiteen-

lopende werkvormen) en er valt iets te beleven (we doen iets wat 

je ander niet zo snel kunt doen. 

Zo beklommen we eind oktober de nieuwe Bavo, om door de ge-

welven te lopen en een spectaculair uitzicht te hebben in de koe-

pel en vanaf de torens. Onderweg hadden we boeiende gesprek-

ken over doelen in ons leven, waarnaar we zelf onderweg wa-

ren… Dit is dus al geweest. Wat valt er nog te beleven? 

Voor jongeren tussen de 8 en 13 jaar 

 vrijdag 9 december 17.30-20.00: speurtocht in Alkmaar  

- in het teken van advent.  

 zaterdag 25 februari: 17.30-20.00: jongerendienst (met voor-

programma) in Krommenie  

- aan het begin van de veertigdagentijd. 

 vrijdag 3-zondag 5 maart: Stuifduinweekend!  

Weekend voor jongeren tussen 9-15 jaar in Schoorl 

 zaterdag 8 juli, hele dag: jongerendag in Egmond aan Zee  

Voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar: 

 zaterdag 10 december 17.30-20.00: speurtocht in Alkmaar in 

het teken van de advent 

 zaterdag 25 februari: 17.30-20.00 uur: jongerendienst (met 

voorprogramma) in Krommenie 

 donderdag 13 april: naar the Passion in Leeuwarden! Met over-

nachting van donderdag op vrijdag 

 zaterdag 8 juli, hele dag: jongerendag in Egmond aan Zee 

Voor iets oudere groepen: (16-25 jaar) 

 10-12 maart : kloosterdagen in Echt, Limburg (18-25 jaar) 

 meivakantie:  Taizéreis (16-25 jaar) 
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Geloven en kerk hebben ook jongeren iets te bieden! Natuurlijk 

is ook hun agenda zeker niet leeg, maar die paar bijzondere bij-

eenkomsten in het jaar, daar maak je toch ruimte voor? Het is ze-

ker een belevenis! Meer over het programma en onze activiteiten 

staat op onze website: www.okj.okkn.nl 

Hoort en zegt het voort! 

Erna Peijnenburg,  

jongerenpastor van het  

bisdom Haarlem. 

Over Jeruzalem …  

Een oud joods verhaal vertelt: 'Twee broers bezaten samen één 

veld, en deelden de opbrengst daarvan met elkaar. Moe zochten 

ze na een dag wer-

ken hun bed op. 

Beiden konden de 

slaap niet vatten. 

De oudste dacht: 

het is niet eerlijk 

wanneer ik de helft 

van de opbrengst 

krijg, want ik ben 

alleen, en mijn 

broer moet zijn 

vrouw en kinderen 

onderhouden. Maar 

ook de jongste 

broer kon niet sla-

pen, en dacht: het is niet eerlijk wanneer ik de helft van de op-

brengst neem. Mijn ongetrouwde broer heeft juist een extra deel 

nodig om te kunnen sparen voor zijn oude dag, terwijl ik kin-

deren heb, die later voor mij zullen zorgen. Zo kwam het dat ie-

der van hen opstond, naar zijn eigen deel van het veld ging, daar 
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drie schoven nam en ze bij die van zijn broer bracht. Toen zij 's 

morgens weer op het veld kwamen, waren zij allebei verbaasd 

nog evenveel schoven te hebben. Maar geen van beiden zei iets. 

Dit herhaalde zich de tweede nacht, maar ieder volhardde in zijn 

zwijgzaamheid. De derde nacht echter, toen zij de schoven aan 

het verplaatsen waren, kwamen zij elkaar midden op het veld te-

gen. Toen begrépen zij wat er gebeurd was, omhelsden elkaar en 

huilden. En God zag het, glimlachte en zegende hen. Veel later, 

toen God Jeruzalem, de heilige stad wilde bouwen, koos hij juist 

dít veld uit.' 

De Bijbel opent met het verhaal over de tuin waarin God zijn 

schepping plaatst. 'En God zag dat het goed was, heel goed 

zelfs', een waar paradijs... 

Al het latere leed en verdriet ten spijt, hebben mensen, de hele 

geschiedenis door, vol heimwee gekeken naar dat zuivere begin. 

Vaak is het vergeleken met de onbezoedelde start van ons eigen 

bestaan, 'toen het leven nog pril was'. De akker, in het oude jood-

se verhaal hierboven, neemt diezelfde 'plek' in, de plaats waar de 

liefde nog alle ruimte krijgt. 

Hier zou later Jeruzalem gelegen met haar tempel zijn, de plaats 

waar God woont, en waarvan de pelgrims in Psalm 122 zingen: 

'Verheugd gaan we naar het huis van de Heer, Jeruzalem, prach-

tig gebouwde stad, wij zijn in hechte gemeenschap verbonden. 

Bid om vrede en laat uw vrienden daar veilig zijn…' 

Jeruzalem, de stad van David, is de plaats waar het koningschap 

van Israël gestalte krijgt. 

Hier vormt zich het spanningsveld waarbinnen twee konings-

beelden herhaaldelijk botsen. God vraagt van de koning dat hij 

voor het volk zorgt als een herder voor zijn schapen, en zoals 

God voor zijn volk Israël. Maar bij de mensen, zij hebben het pa-

radijs immers verlaten, zien wij juist dat de schapen vaak de las-

ten moeten dragen van en voor de machthebbers. 

De koningen van Israël vormen daarop geen uitzondering. Ook 

wij koningskinderen, God is immers onze vader, kunnen vallen 
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voor de verleiding ons als godenzonen te gedragen. Wie kent de 

neiging niet voor zichzelf te kiezen en de macht aan te wenden 

voor het eigen gewin? 

Hoe anders is Jezus, in de woorden van Paulus de eerstgeboren 

zoon van God, die ons uit het rijk van de duisternis heeft bevrijd. 

Hij wordt afgeschilderd als het beeld van de onzichtbare God, in 

wie de goedheid van de schepping voor eens en altijd is hersteld, 

en die ons voert naar een wereld van licht. Lucas vertelt ons dat 

dit gebeurde in Jeruzalem, toen deze stad in diepe duisternis ge-

dompeld was. Daar, aan het kruis, bad Jezus voor zijn vijanden 

en beloofde hij de moordenaar, die voor hem opkwam, een 

plaats in het paradijs, de tuin van God. 

Keren wij terug naar de broers, die elkaar in de donkere nacht 

ontmoetten op het veld, waar zij, op vorstelijke wijze, elkaar 

ruimte van leven schonken! Zij mogen hier dienen als metafoor 

voor Jezus, die als de Goede Herder de koninklijke weg wijst 

naar het rijk van God. 

Dat de vrede en de 

liefde van Christus ons 

mogen leiden naar het 

nieuwe Jeruzalem, 

waar God ons zal zien 

en zegenen. Geloof het 

maar, daar vloeien 

tranen van vreugde! 

Christus Koning? Ja, 

in een rijk van liefde. 

drs. Frank van der Knaap 

Geweigerd vanwege … 

Een zwerver wil een kerkdienst bezoeken, maar wordt door de 

koster tegengehouden. De man maakt er nogal een punt van, hij 
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wil per se naar binnen. De pastoor wordt erbij gehaald, en die 

zegt: "Komt u maar terug als u gedoucht hebt en schone kleren 

aan hebt."  

"Ik weet niet waar ik dat kan doen en heb geen andere kleren," 

antwoordt de zwerver, "maar ik wil graag de dienst bijwonen." 

"Het spijt ons," zegt de pastoor, "U zou te veel overlast veroor-

zaken," en hij trekt de kerkdeur voor zijn neus dicht.  

De zwerver blijft op de stoep zitten en er komt een man bij hem 

staan. Het is Jezus en hij zegt: "Ach, maak er maar geen punt 

van. Ik probeer ook al jaren binnen te komen."  

Column van Greet 

 

Soms begint 
het verdraaid 

veel weg te krij-
gen van een 

nieuwe hobby van me. Het heet: 

WACHTEN. 

Maakt dat mij tot een aspirant 

WACHTER? Een wachter be-
waakt iets en ik heb nou niet het 

idee dat ten grondslag ligt aan 

mijn gestolen uurtjes en ik ge-
bruik het woord 'gestolen' omdat 

wachten mogelijk een algemeen 
geaccepteerde uitdrukking is 

voor 'niets doen.' 

Zit je weer te niksen?  

Nee, ik wacht op…… 

O.k.  Ik hoop dat het niet al te 
lang duurt. Dag…. 

Je gaat dus niet naast de wach-
ter zitten want die doet namelijk 

al iets, hij of zij wacht en jij moet 
verder, druk, druk, druk. 

Ik doe het graag en heb de bete-
kenis maar even opgezocht: 

Wachten is blijven waar je bent 

of niets doen tot er iets gebeurd. 
Ook: ergens blijven tot hij-het 

komt. Maar wachten is dus 
vooral BLIJVEN. 

Ooit kon ik me oeverloos boos 

maken als ik een trein of bus 
miste, als de rij voor de kassa 

eindeloos leek of de dokter nog 
'even' met een spoedgevalletje 

bezig was en omdat ik niet graag 
te laat op een afspraak kom ga ik 

meestal ruim van tevoren op pad 

en dat betekend dan weer dat ik 
vaak [veel] te vroeg ben en ter 

plekke moet wachten tot de an-
der op de afgesproken tijd arri-

veert. Terugreizen is daarom 

veel leuker, veel vrijer en ik kijk 
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nooit hoe laat de trein terug 
gaat, ik zie wel. 

Niets zo heerlijk als weten dat je 
nog niet aan de beurt bent. 

Soms, als er plaats is om te zit-

ten dan draai je ik m'n gezicht 
richting zonnewarmte en voordat 

ik het weet zit ik schaamteloos te 
genieten terwijl iedereen om me 

heen zich haast naar wie-weet-
wat. Dan voel ik wél dat zuchtje 

wind, dan hoor ik wél een vogel. 

Dan dommel of denk je wat. 

Moet ik staan dan pak ik een 

boek uit m'n tas want ik ga echt 
niet zielig staan te appen of Twit-

teren, dat laat ik aan de rest van 

de wereld over. Het boek dat ik 
onderweg uitlees blijft altijd op 

de plek waar dat gebeurd, op 
een bankje in een park, op de 

stoel in de bus zodat een ander 
het kan lezen. 

Onderweg mag ik lezen, thuis 

kreunt altijd wel een ongezellig 
klusje om voorrang. 

Wachten is ook geduld uitoefe-
nen en accepteren dat het soms 

anders gaat dan je verwacht en 

je kunt 't het beste buiten de 
deur doen. Thuis op een tele-

foontje wachten betekent dat ik 
allerlei klusjes verzin om de tijd 

toch maar nuttig te besteden, 

maar in de wachtkamer van de 
tandarts staat geen strijkplank en 

de vaat meenemen om het daar 
in de vaatwasser te deponeren 

stuit vast op bezwaren. Dus kijk 
ik liever hoe een kind op de 

grond met een autootje speelt of 
hoe een verliefd stel op het sta-

tion van hun laatste minuten sa-
men geniet. En dan droom ik een 

beetje over toen ik zelf jong was 

en hoeveel er in de jaren daarna 
is veranderd. 

Zou wachten misschien horen bij 
het ouder worden? Is het een 

vertragen, het niet meer hele-
maal mee kunnen komen met de 

jonkies waardoor we af en toe 

maar gaan zitten en toeschouwer 
worden?  

Ik vind het best. 
Maar voor mij als schrijver is 

wachten bovenal het tuintje 

waarin ik woordjes heb gezaaid. 

 

 

 

 

 

 
Greet  
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Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief 

Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een 

periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….  

In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen 

graag in dit blad.  

 

Voor verschijningsdata, zie colofon blz. 1. 
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