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DE INTOCHT IS OPHANDEN 

Wanneer de dagen kort worden en de zon zich slechts spaarzaam laat zien, doen 

we extra ons best om het warme licht te laten schijnen. Bomen worden versierd, 

kerstbomen opgetuigd. In onze hof kwam er elk jaar een grote kerstboom. Sinds 

vorig jaar doen we het milieuvriendelijker: een metalen raamwerk in de vorm 

van een kerstboom met heel veel lampjes ziet er in het duister tóch uit als een 

echte kerstboom. Het warme licht van deze ‘kerstboom’ spoort aan om samen te 

komen, elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje. Zo worden ook de 

harten van onze kleine gemeenschap door onderling gesprek en ontmoeting. We 

brengen al een beetje in praktijk waar het kind in de kribbe op uit is: dat mensen 

zich in liefde verbinden tot een hechte leefgemeenschap.  

Zo doet het kind intocht in ons hart. Een intocht, waar veel advents- en 

kerstliederen de mond vol van hebben: ‘de intocht is ophanden van Hem, die 

wond’ren doet’ (gezang 440). Gezang 442 bidt: ‘o mocht ik uwe komst ervaren, 

doe intocht Heer, in mijn gemoed’. En er is zelfs een lied dat doet denken aan de 

intocht van Sinterklaas: ‘Daar komt een schip geladen tot aan de hoogste boord’ 

(gezang 434). Er zijn ook liederen die lijken te verwijzen naar de intocht van Jezus 

in Jeruzalem: ‘Heft op, uw hoofden, poorten wijd, wie is het die hier binnenrijdt’ 

(gezang 435), en ‘Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet 

(gezang 441). 
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Is het niet vreemd om met advent te zingen over de intocht in Jeruzalem? Toen ik 

het ging uitzoeken, ontdekte ik dat het een eeuwenoude traditie was om op 

eerste adventszondag te vieren dat Christus intocht zal doen in ons leven. Die 

intocht begint als God, die neerdaalt als een kwetsbaar kind in de harten van 

mensen, en eindigt met een feestelijke intocht, niet om de bevrijding te vieren 

van het juk van de Romeinen, maar van een geestelijke bevrijding, die begint 

wanneer we ons hart openen voor der Liefde die Christus in de wereld bracht. 

De intocht van het kind in ons leven is een intocht die ons wil bevrijden van alles, 

wat ons weerhoudt om de liefde te laten stromen. Laten we daarom goed 

luisteren naar liefdevolle stemmen, stemmen van kinderen, en naar het Kind van 

Bethlehem. 

 

 Als een kind je morgen vraagt: 

waarom durf je de toekomst aan, 

waarom hou je het goede vol, 

waarom gaat het kleine jou ter harte, 

waarom buig je niet voor het zware, 

waarom sla je bruggen tussen mensen, 

waarom wil je bergen verzette?  

Zeg dan: kind, ik geloof –  

niet in chaos en donkere leegte, 

maar in God, die sprak: 

Er is licht – jij mág leven. 

 

Als een vriend je morgen vraagt: 

waarom durf je de toekomst aan, 

waarom wordt je niet bitter in tegenslag, 

waarom klaag je onderdrukking aan, 

waarom hoed je het kwetsbare, 

waarom wil je onwaarheid weerstaan>? 

Zeg dan: vriend, ik geloof –  

niet in hardheid, of leugen, 

maar in Hem, die sprak: 

Ik ben het licht, ik ben het leven. 
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Als de wereld je morgen vraagt: 

waarom durf je de toekomst aan, 

waarom kleed je armen en naakten, 

waarom bied je ontheemden jouw dak, 

waarom wil je hongerigen voeden, dorstigen  laven, 

waarom gaat jou de schepping ter harte, 

waarom bescherm je leven? 

Zeg dan: wereld, ik geloof –  

niet in sterven, of dood, 

maar in het Woord, dat spreekt: 

Jij mag lichter levend verder gaan. 

 

Gezegende Kerstdagen 

Jolanda Molenaar 

 

ADRESSEN: KERKGEBOUW: SMEDEN 2B, 8301 XH TE EMMELOORD 

Voorganger:  Zr. J. Molenaar, Willem Lodewijkhof 24, 8332 GC Steenwijk 

Telefoon 06 – 29 02 82 72 

E-mail: jolanda.molenaar@planet.nl  

 

Kerkenraad:  

Br. G. Heeringa, Zilverparkkade 31 8232 WJ Lelystad 

Telefoon: 06 – 51 61 52 91 

E-mail: gerrit@famheeringa.com  

 

Lid: Zr. A. Eijkelenboom, Geulstraat 9 8303 JA Emmeloord  

Telefoon: 06 – 4975 41 15 

E-mail: a.a.eijkelenboom@hotmail.com  

 

Correspondentie en postadres: 

Zr. M. de Vries, Eenhoornplaat 26, 8303 ME Emmeloord 

E-mail: margreetdevries@planet.nl  

 

Boekhouding:  

Zr. S. Heeringa – de Hoop, Zilverparkkade 31, 8232 WJ LELYSTAD.  

about:blank
about:blank
mailto:a.a.eijkelenboom@hotmail.com
mailto:margreetdevries@planet.nl
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Telefoon: 06 – 22 99 78 27 

E-mail: sietske@famheeringa.com  

 

Website gemeente: www.dg-nop.nl  

Website Ring Zwolle: www.dg-ringzwolle.nl 

 

Geen post naar het kerkgebouw a.u.b. 

Bankrekening: 

Rabobank DG Gemeente NOP:  

IBAN: NL48 RABO 0386 5679 56 

 

Redactie adres Beiaard: 

Br. Hein Bergman tel. 06 – 55 18 73 46 

Weegbree 14, 8265 ER Kampen 

e-mail adres: h.bergman@xs4all.nl  

 

 

FINANCIEN  

December 2022, tijd om de financiële balans op te maken. Nog niet iedereen 

heeft de bijdrage voor 2022 over gemaakt. Wilt u controleren of u uw bijdrage 

voor 2022 heeft overgemaakt?  

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Voor vragen of nadere uitleg mag u uiteraard 

altijd contact met mij opnemen. 

 

Bankrekening Doopsgezinde Gemeente Noordoostpolder 

NL48 RABO 0386 5679 56 

 

Alvast bedankt.  

Namens de kerkenraad, 

Sietske Heeringa 

06 – 22 99 78 27 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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BERICHTEN VANUIT UW “KLEINBERAAD” 

 

Zonder te klagen wil ik toch noemen dat wij als “Klein Beraad” best wel veel te 

doen hebben. Dit naast ons werk en de nodige zorgen thuis. Blijkbaar is de 

samenwerking zo goed dat we, al moest het zo zijn, beurtelings last van het 

Corona virus hebben gehad. 

Een drukke tijd is het zo wie zo omdat advent en de kerst voor de deur staat. 

Veel te regelen en te organiseren.  

 

Wat ons vooral tot op heden niet wil lukken is het vinden van een organist die 

ons kan begeleiden tijdens de diensten. Harm Batterink heeft aangeboden om in 

2023 meer diensten, zeg maar de helft, te willen invullen en daar zijn wij hem 

dan ook erg dankbaar voor! Nu de andere helft nog. 

 

Karen heeft het preekrooster voor het volgend jaar, 2023, grotendeels rond. 

Jolanda heeft als eerste aangegeven wanneer zij haar preekbeurten kan invullen 

en daaromheen heeft Karen de gast “predikanten” gepland. Karen moest door 

haar operatie een stapje terug doen, maar heeft ons verzekerd dat zij de klus 

weer heeft opgepakt. 

 

Wat fijn is dat we een goed overleg hebben met Jolanda Molenaar. Zij is 

regelmatig aanwezig tijdens onze maandelijkse bijeenkomst. Haar toegevoegde 

waarde is waardevol. 

 

Hein onze redacteur van de Beiaard moest en moet nog steeds een stapje 

rustiger aan doen. Toch heeft hij nu ook weer het gefikst om deze Beiaard voor 

ons klaar te maken. 

 

Ik weet dat ik nu gevaarlijk bezig ben door personen te noemen. Iemand 

vergeten gaat dan gemakkelijk. Wij weten en ik weet dat wij allemaal ons 

steentje bijdragen aan het “reilen en zeilen” van onze gemeente. Dank daarvoor! 

 

Wij wensen iedereen al vast fijne feestdagen en een goed begin van 2023. Wij 

hopen, voor zover dat gaat, iedereen te ontmoeten op de verschillende 
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bijeenkomsten. Mocht dat niet gaan dan willen wij laten weten vanaf hier, dat 

wij ook aan jullie denken. 

Namens het Klein Beraad, Gerrit Heeringa.  

 

BEHEERSCOMMISSIE. 

 

Gisteravond hebben we overleg gehad met de onder ander de Gastdames over 

het meubilair, “de kast” voorin de kerk. Een constructief overleg waaruit 

verassende oplossingen zijn gekomen. Leuk om dat zo samen te kunnen doen. 

Een tweede punt wat we hebben besproken is het “karretje” waarop ons 

koffieapparaat staat. Een klungelig geheel wat functioneert maar ook misstaat in 

onze kerkzaal. Met de dames, Jans, Aafke, Gerda en Margreet, hebben we dit 

meubelstuk doorgesproken. Er komt een verrijdbare “bar” uitgifte balie. Met 

kastjes eronder, op wielen en ik zou zeggen laat u verassen. 

Marco gaat beide uitwerken op tekening en het is de bedoeling dat dit meubilair 

op korte termijn zal worden gemaakt in zijn fabriek. 

In 2023 willen we dan beginnen met de verlichting in de kerk. Eerst een plan 

maken om te kunnen overleggen met onze huisbaas. Ik denk dat het leuk is om 

dit plan ook met een groepje te ontwikkelen. 

Tot zover en we komen bij u terug het volgend jaar. 

 

GEMEENTEACTIVITEITEN / Kerkdiensten 

Za 17 dec  Adventsviering  17.00 – 20.00 uur 

25-12-2022 1e Kerstdag, Zr. J. Molenaar  Steenwijk 

 

08-01-2023 Zr. J. Molenaar   Steenwijk 

22-01  Ds. G. Hiele   Giethoorn 

 

05-02  Ds. J. Kuipers   Sneek 

19-02  ??? 

 

05-03  Zr. J. Molenaar   Steenwijk 

19-03  Mw. D. Maissan   Rotterdam 
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Het is prettig om te weten of u komt, mede voor degene die de koffie verzorgt 

na afloop van de kerkdienst. Opgave bij Barbera Yntema, tel. 06-42865197 of 

barbera.yntema@gmail.com.  

 

VANUIT DE COMMISSIE WEL EN WEE 

 

Helaas heeft een aantal gemeenteleden wat gezondheidsproblemen. Zo heeft 

zuster Wera van Hiele na haar ongelukkige val nog steeds last van haar schouder, 

waarvoor ze extra fysiotherapie krijgt. Zuster Ineke Slingerland heeft haar pols 

gebroken. Bij zuster Bep van Hes is artrose in haar onderrug geconstateerd. Ze 

heeft veel pijn, maar gelukkig gaat het geleidelijk de goede kant op. Broeder 

Hein Bergman is herstellende van een operatie, evenals zuster Karen 

Hoogendoorn. Ook bij hen gaat het de goede kant op. Bij zuster Barbera Yntema 

is de thuissituatie hetzelfde gebleven.  

Wij wensen iedereen van harte beterschap en goede feestdagen. 

 

Commissie Wel & Wee 

Zr. Adrie Eijkelenboom, Zr. Jans Mulder en Br. Bob van Berkum 

 

Verjaardagen 

Januari 

7 br. H. Bergman 

14 zr. A. de Groot 

25 br. J Yntema 

27 zr. B. Yntema 

februari 

13 zr. K. Hoogendoorn 

28 zr. A. Eijkelenboom 

maart 

15  br. B. de Jonge 

18 zr. P. Talsma 

 

Allen een fijne verjaardag toegewenst namens de commissie Wel en wee 

Bob van Berkum 

 

about:blank
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LEZINGENPROGRAMMA SAMEN OP VERKENNING VANUIT DE COMMISSIE 
LERENDE GEMEENTE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE EMMELOORD 
 
De lezingen worden georganiseerd door een aparte werkgroep, Samen op 
Verkenning (SoV). Dit seizoen worden er een zestal open avonden 
georganiseerd, waarvoor u zich dus niet van te voren aan hoeft te melden. Het 
programma vermeldt de volgende onderwerpen:  
 
26 en 29 september: “Een kennismaking met het Evangelie van Thomas”. 
Spreker Wim de Wolf. 
31 oktober: “De religieuze wereld van Marc Chagall”. Spreker Guus van Es. 
28 nov.: “De 7 sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk”. Spreker pastoor 
Victor Maagd. 
23 januari: “De Goddelijke Komedie van Dante”. Spreker ds. Wilbert Dekker. 
20 februari: “Hoe joods was Paulus?”. Spreker Peter van ’t Riet. 
20 maart: “Waarvan verlost Jezus ons?”. Spreker ds. Marianne Gaastra. 
  
Aanvang van alle avonden: 20.00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. 
Dirkszplein 10 te Emmeloord.   
 VERDIEPINGSAVONDEN OVER HET THOMAS-EVANGELIE 
In een serie verdiepingsavonden zal het thema van de eerste SoV avond verder 
worden uitgediept onder het motto: “Inspirerende woorden uit het Thomas-
evangelie”. Voor verdere achtergrondinformatie wordt verwezen naar het 
Activiteitenboekje hoofdstuk 3.8. 
Men kan zich opgeven voor een maandag- of donderdaggroep. Aanmelden 
(naam, telefoonnummer en welke dag) kan per e-mail bij  
wimdewolf76@gmail.com of tijdens de hierboven genoemde lezingenavonden in 
de serie Samen op Verkenning op 26 en 29 september 2022. 
 
PROGRAMMA EN KERKDIENSTEN VAN ‘T LAM ONTMOET … TE BLOKZIJL 
Reserveren: karin@karinklomp.nl 
Adres: t Lam, Breestraat 2, Blokzijl 
 
*activiteiten overzicht en de agenda onder voorbehoud 
 
13 jan 2023  Film in 't Lam: Good Will Hunting 
Good Will Hunting, Regie Gus van Sant, VS 
Vanaf: 20.15 uur 
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Lokatie: 't Lam 
 
22 jan 2023 't Lam Ontmoet: Theatervoorstelling Mesjokke 
Theatervoorstelling Mesjokke Door Maarten Wansink 
Vanaf: 20.15 uur 
Lokatie: 't Lam 
 
10 feb 2023 't Lam ontmoet: Muziek: Schotse, Ierse en Amerikaanse folkballads. 
Door The Lasses 
Muziek: Schotse, Ierse en Amerikaanse folkballads. Door The Lasses 
Vanaf: 20.15 uur 
Lokatie: 't Lam 
 
17 feb 2023 Film in 't Lam: Green Book 
Green Book. Regie Peter Farelly, VS 
Vanaf: 20.15 uur 
Lokatie: 't Lam 
 
24 feb 2023 Liedjes als vergeet-mij-nietjes Door Trio BalseMien 
Liedjes als vergeet-mij-nietjes Door Trio BalseMien 
Vanaf: 19.30 uur 
Lokatie: De Vierhoek 
 
10 mrt 2023 Film in 't Lam: Fisherman’s Friends 
Fisherman’s Friends. Regie Chris Foggin, VK 
Vanaf: 20.15 uur 
Lokatie: 't Lam 
 
07 apr 2023 Film in 't Lam: La Vita è Bella 
La Vita è Bella. Regie Roberto Benigni , Italië 
Vanaf: 20.15 uur 
Lokatie: 't Lam 
 
U krijgt het gemak en de vriendelijkheid die u van ons gewend bent; net als de 
prijs (in principe € 7,50), de aanvangstijd (meestal 20.15 uur) en de dag (bijna 
altijd op een vrijdag) blijft dat allemaal bij het oude. Maar zoals u leest wordt er 
ook wel eens afgeweken…dus houdt u deze website goed in de gaten! Maar kijk 
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ook op FB hetlamontmoet of geef uw mailadres door aan karin@karinklomp.nl 
voor mails over het programma. 
 
Reserveren is mogelijk: karin@karinklomp.nl. Reserveren gaat op volgorde van 
binnenkomst en geeft helaas geen garantie dat er nog kaarten beschikbaar zijn. 
 
Volg ons en blijf op de hoogte van de actuele stand van het programma via 
www.hetlamontmoet.nl  of via Facebook hetlamontmoet.  Kaarten reserveren, 
aanmelden als vrijwilliger en suggesties/opmerkingen: karin@karinklomp.nl. 
 
Voor vragen en op-/aanmerkingen kunt u contact opnemen met de Kerkenraad 
of rechtstreeks met Karin Klomp. 
 
KERKDIENSTEN TE BLOKZIJL:  
zo januari 8 2023 10:15 zr. B. Groen-Mol 
zo februari 12 2023 10:15  zr. Huisman 
zo maart 12 2023 Ds Weidema 
do april 6 2023 om 19.30 uur  Ds. Andries Bakker 
Viering met brood en wijn  
 
BERICHT VAN DE RAAD VAN KERKEN EMMELOORD 
 
Het is een traditie geworden om op de derde adventszondag van het kerkelijk 
jaar met het Christelijk Mannenkoor Emmeloord o.l.v. Johan Bredewout samen 
zingend op weg te gaan naar Kerst. Anne Kroeze speelt op piano en orgel. 
 

Door de pandemie moesten we twee keer 
overslaan, maar nu pakken we de traditie weer 
op. 
 
 

Op zondag 11 december 2022 zijn er drie advents-samenkomsten, in drie 
verschillende kerkgebouwen in Emmeloord. 
 
Dit zijn: 
 
15:00 uur De Heilige Michaëlkerk, Pastoor Koopmanplein 1, Emmeloord 
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17:00 uur Kerkgebouw Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 
Emmeloord 
 
19:15 uur De Hoeksteen, Nagelerstraat 2, Emmeloord 
 

Het thema van de advents-samenkomsten is: ‘Komt 
allen tezamen?’ Elk mens is welkom om Jezus te 
ontmoeten. Grote mensen, kleine mensen, oude 
mensen, jonge mensen, hele gewone voorbijgangers 
en vreemde vogels: komt allemaal! De voorganger is 
ds. Bram Hofland. 
 
10 minuten voor aanvang is er samenzang. Na de 

diensten is er koffie/thee om elkaar te ontmoeten. 
 
Vriendelijke groet, 
Sam Oosterink 
 
 
 
 
 
                                                                                         

 

Uitnodiging 
Huisconcert door Aaike Nortier 

MET MEDEWERKING VAN PIANIST Diego Dijkmans. 
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Hierbij wil ik jullie van harte uitnodigen voor een kerstconcert 
door de zeer getalenteerde mezzospraan AAIKE NORTIER. Zij wordt 
begeleid door pianist Diego Dijkmans, die ook solostukken ten gehore 
brengt. 
Aaike heeft diverse prestigieuze prijzen gewonnen  in binnen- en 
buitenland met haar prachtige warme stem en maakte onlangs indruk als 
hoofdrolspeelster in de operette BOCCACIO bij La Mascotte in 
Emmeloord. 
Aaike en Diego studeren beiden aan het conservatorium in Zwolle. 
Zij brengen bekende aria’s en kerstmuziek ten gehore. 
 
Wanneer:                   zondagmiddag 18 december 2022 
Waar:                          Peppelsteyn, Peppellaan 14, Emmeloord 
Tijd:                            14.00 – 16.00 uur 
 
Ter dekking van de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van 15 euro 
p.p.       Wij hopen jullie welkom te mogen heten op dit concert. 
Met vriendelijke groet, 

Jan en Henny Stienstra 
LANDELIJKE WEB-SITE DOOPSGEZINDEN 
www.doopsgezinden.nl 
 
Soms is het de moeite waard om eens te struinen op de landelijke web-site.  
Zo staat kort vermeld iets over vrijzinnige kinderbijbels. Of een artikel met de 
vraag: Wat maakt doopsgezinden anders.  
Maar ook 2 podcasts onder de noemer: ‘k voel de winden Gods-cast. Intervieuws 
die te beluisteren zijn via de web-site. Wist u dat het seminarium in 
samenwerking met de ADS in adventstijd weer een serie Menno Monumenten 
uit. Korte momenten van meditatie.  
Natuurlijk, niet iedereen zal altijd iets van zijn/haar gading vinden. Maar soms is 
er iets dat voor u een pareltje blijkt te zijn. En dat kan op verschillende wijzen.  
 
 
 
 

http://www.doopsgezinden.nl/
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GEEF MIJ DIE DWAZE MEISJES MAAR 
Kortgeleden is het boek “Geef mij die dwaze 
meisjes maar. In gesprek met Jezus’ 
Gelijkenissen”  verschenen. Het gaat over de 
parabels in de bijbel. Remonstrants 
predikant Koen Holtzapffel nam het initiatief 
tot het project en voerde de redactie.  
Koen Holtzapffel schreef zelf de 
hoofdstukken die ingaan op enkele 
belangrijke inzichten uit het moderne 
parabelonderzoek. Hij bespreekt vragen als: 
Vormen parabels de toegangspoort naar de 
historische Jezus? Kan een parabel als 
moreel kompas functioneren? Hoe actueel 
zijn gelijkenissen eigenlijk en zijn er ook 
hedendaagse gelijkenissen? 
In de andere hoofdstukken ligt het accent op 
een specifieke parabel (bijvoorbeeld die van 
de zaaier). Deze hoofstukken zijn van de 
hand van de predikanten Jan van Belle, Bert 
Dicou (i.s.m. Petra Schipper), Antje van der Hoek, Pieter Korbee, Marius van 
Leeuwen, Joost Röselaers, Evelijne Swinkels en Joep de Valk. Deze auteurs 
leggen hun eigen leven en beleven naast de parabel die ze bespreken. Deze 
hoofdstukken zou je ‘meditatief’ of ‘reflectief’ kunnen noemen. Het boek is in 
coronatijd tot stand gekomen. Dat leidde tot meer focus op de zinvraag in het 
leven, bijvoorbeeld in de parabel van de zaaier. 
Geef mij die dwaze meisjes maar.  In gesprek met Jezus’ gelijkenissen, 
Koen Holtzapffel (red.) ISBN: 978-94- 
93220-08-9. Skandalon, Middelburg 2021. 
Prijs: € 18,95 
 
 
LANGS DE ZIJLIJN -  Nieuwe moed 
 

De laatste tijd proberen mensen me meer dan ooit te overschreeuwen. 
‘Ik ben zo druk, druk, druk en jij in bed hebt alle tijd.’ Ook verschijnen er steeds 
meer berichten met allerlei statistieken in de media dat het niks meer wordt met 
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de kerk en de maatschappij. En dat de jeugd te verwend is. Alsof Gods 
onzichtbare werk in cijfers te vangen is en het kerstverhaal op sterven na dood. 

Ik word er verdrietig van en zal mijn ogen hier tegelijkertijd nooit voor 
sluiten. En toch. Toch vind ik in de verbinding met jong en oud elke keer weer 
iets van het Licht, de bron van alle geloofsleven. Zo stralen de deelnemers van de 
telefooncirkel naast al hun zorgen wekelijks veel positiefs uit. En woonde een 
aantal jongeren waarmee ik in de kerk en ons dorp samenwerk de rouwdienst 
van mijn vader bij. Ze condoleerden mijn familie en mij en tonen ruim een half 
jaar later nog steeds belangstelling. Ook mocht ik samen met hen opnieuw een 
mottodienst voor alle generaties organiseren en een lunch voor plaatselijke 65-
plussers. 

Ondertussen verzorgen een paar jongeren van onze kerk met 
onverminderd enthousiasme de livestream voor de zondagse erediensten. Ze 
staan al vanaf de eerste coronamaatregelen ingeroosterd. De jongerenband 
treedt ook regelmatig op in ons eeuwenoude kerkgebouw, zingend van Gods rijk 
dat komt. Met een aantal van hen had ik pas een waardevol gesprek over mijn 
boek Je zou niet zeggen dat je ziek bent. We glimlachten om onze 
tekortkomingen en ervoeren iets van de vrede op aarde die bij jezelf begint. En 
toen twee jongeren een dorpsgenoot in een hospice bezochten, kregen ze in dit 
laatste uur met hem de volgende kerstboodschap mee: ‘Wees niet 
prestatiegericht, maar wees uit op het welzijn van de ander.’ Ik werd er blij van 
en het gaf me nieuwe moed om samen iets van het Licht te blijven uitstralen. 

Christine van Reeuwijk 
 
 
MARIA 
 
de jaren klimmen  
zij wordt oud 
met een hart nog 
boordevol verhalen 
verhalen 
die zij koestert 
als haar grote schat 
 
was het gisteren 
of vandaag 
die stem, dat licht 
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de engel 
de woorden, die hij sprak 
was het écht wel zo lang terug 
dit verhaal, dat nooit vervaagt? 
 
mij geschiede naar Uw woord 
 
ze buigt haar hoofd 
net zoals toen 
 
want nog altijd 
leeft zij 
in verwondering 
zij 
Maria 
de begenadigde 
en uitverkorene Gods 
 

 Oeke Kruythof 
 
KERSTMIS  
 
Onlangs was ik samen met mijn vrouw weer 
eens in de kringloop winkel Het Goed in 
Emmeloord. Zij zocht naar materiaal voor 
een Sinterklaas surprise, ik uit 
nieuwsgierigheid wat er nu weer aan 
christelijke proza in de boekenhoek te koop 
werd aangeboden. Mijn oog viel op een boekje “Lucht en leegte” uit 2005 van de 
NBG. Met columns over De Nieuwe Bijbelvertaling. Ik zal indertijd best wel dat 
boekje toen bij de boekhandel hebben zien liggen, maar opgevoed met de oude 
NBG vertaling uit de vijftiger jaren, ben ik steeds meer geïnteresseerd in de 
laatste Katholieke Bijbel Stichting vertaling uit de jaren negentig. Afgezien van 
een voor mij niet hinderlijke katholiek idioom, was dit een vertaling die mij wat 
woord en taalgebruik veel meer aansprak. De ene mens houdt nu eenmaal van 
de schrijfstijl van een Vestdijk of een Cremer, een ander bijvoorbeeld van een 
Hemmingway. Om maar iets te noemen.  In het boekje “Lucht en leegte” kwam 
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ik de volgende column tegen van de hand van Riewerd Buitenwerf, een van de 
medewerkers van de nieuwe vertaling, welke hieronder volgt: 
 

De herberg en de kribbe 
Vorig jaar, op de zondag voor Kerst, bezocht ik een kersttoneel- stuk met 
de titel ‘De herberg van Bethlehem’. Hoewel de baby Jezus natuurlijk de 
échte hoofdpersoon was, ging het in het verhaal vooral over de herbergier 
en zijn vrouw, die tot hun grote verdriet geen kamer meer hadden voor de 
zwangere Maria en haar man Jozef, maar hen uiteindelijk wel goed 
ver¬zorgden. Na het toneelstuk zongen we een oud kerstlied: ‘In 
Bethlehem stal lag Christus de Heer/ in doeken gehuld, als kindje temeer./ 
Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis./ Zijn wieg was een 
kribbe, zijn troon was een kruis.’ Wie Lucas’ kerstverhaal leest in De 
Nieuwe Bijbelvertaling (Lucas 2:1-21) ziet snel dat twee bekende woorden 
uit dit bed niet meer voorkomen: ‘kribbe’ en ‘herberg’. Het slot van Lucas 
2:7 luidt in De Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Ze wikkelde hem in een doek en 
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen nergens plaats was.’ 
Waarom zijn de kribbe en de herberg verdwenen? Om met de kribbe te 
beginnen: het woord ‘krib’ of ‘kribbe’ is een oud Nederlands woord 
waarmee een etensbak van dieren aange¬duid wordt. Tegenwoordig 
zeggen we ‘voerbak’ of, ietsje netter, ‘voederbak’. Bij een presentatie die ik 
onlangs hield over Lucas 2 in De Nieuwe Bijbelvertaling merkte iemand op 
dat ‘kribbe’ toch een veel mooier woord was. Toen ik hem vroeg waaraan 
hij bij dat woord dacht, antwoordde hij: ‘aan het kerstfeest’. En dat is nu 
precies waarom ‘voederbak’ een betere vertaling is: het ging Lucas er niet 
om een romantische kerstvoorstelling te maken, maar om de harde 
werkelijkheid te laten zien van een kind in een trog of een ruif. 

De herberg is een wat lastiger geval. 
Het Griekse woord dat hier gebruikt 
wordt is ‘kataluma’. Het woord heeft 
de vrij algemene betekenis 
‘onderkomen’ of ‘verblijfplaats’. Als 
je het slot van Lucas 2:7 letterlijk 
vertaalt, zou je iets krijgen als: ‘er 
was voor hen geen plaats in het 
onderkomen/de verblijfplaats’. Nu 

kun je zeggen: verblijfplaatsen voor reizigers vind je in een stad of dorp 
natuurlijk in een herberg, dus je moet hier vertalen met ‘er was voor hen 
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geen plaats in de herberg’. Maar eigenlijk is het woord ‘kataluma’ niet zo 
specifiek als die vertaling suggereert. Uiteraard duidt het op een of ander 
gastenvertrek, maar we kunnen uit het Grieks niet opmaken of het om een 
herberg gaat of niet. 
Bovendien gebruikt Lucas in de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan 
(Lucas 10:25-37) een specifieker woord voor ‘herberg’. In 10:34-35 lezen 
we hoe de Samaritaan het slachtoffer van een overval behandelt: ‘Hij zette 
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij voor 
hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de herbergier 
(...)’. Hier gebruikt Lucas het woord ‘pandocheion’, een woord dat elke 
Griek kende als aanduiding van een herberg. Het woord ‘kataluma’ komt 
trouwens nog een keer voor in Lucas, in 22:11. Daar wordt het gebruikt om 
een gastenvertrek in een huis in Jeruzalem aan te duiden, waar Jezus en 
zijn leerlingen de paas- maaltijd kunnen gebruiken. Uit vers 12 blijkt het 
om een grote bovenzaal te gaan. Geen herberg, maar een zaal in een huis. 
Terug naar Lucas 2:7. Eigenlijk valt ‘herberg’ af als vertaalmogelijkheid. De 
vertalers hadden kunnen kiezen voor ‘er was voor hen geen plaats in het 
gastenvertrek (van de stad)’. Maar die vertaling legt wat mij betreft te veel 
nadruk op de locatie waar ze nu juist niet terecht konden. Het gaat Lucas 
er niet om te beschrijven wat voor soort hotels en bed & breakfasts ze in 
Bethlehem hadden; hij gebruikt niet voor niets het vrij neutrale woord 
‘kataluma’. Het gaat erom dat er voor Jozef, Maria en hun baby Jezus, 
nergens in Bethlehem een fatsoenlijk onderkomen was. In het Nederlands 
druk je dat uit met: ‘er was voor hen nergens plaats’. 
Natuurlijk heeft Kerst voor veel mensen z’n romantische kanten: 
toneelstukken, liedjes, lichtjes en gezelligheid. Maar dat mag geen reden 
zijn om de rauwe details van Lucas’ verhaal te verdoezelen: Jezus begon 
zijn aardse leven in een voederbak, omdat er nergens plaats voor hem was. 

 
Nadat voorgaande column in december 2003 verscheen, is er volop kritiek geuit. 
Kritiek die veelal niet op wetenschappelijke gronden geënt waren, maar louter 
op emotionele en min of meer kerkelijke redenen. Desondanks zijn er toch ook 
wijzigingen, welke in de 1e druk van de nieuwe vertaling verschenen – denk bijv. 
aan het woord heer – vervangen door Heer, omdat men dat nu eenmaal gewoon 
was in bepaalde kerkelijke richtingen. Bredero zei het al: “Het kan verkeren”.  
Maar het zegt naar mijn gedachte toch veel over welk godsbeeld in bepaalde 
kringen gehanteerd wordt.  Voor mij is het niet belangrijk of heer en god met 
een kleine of grote letter wordt geschreven, veel eerder is de achterliggende 
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gedachte van deze woorden van belang. Ik zou het willen vergelijken met het 
volgende: 
Kinderen noemen hun ouders meestal vader en moeder of pappa en mamma. 
Wanneer ze zelf volwassen zijn geworden met misschien ook zelf kinderen, 
veranderd dit nogal eens in dat zij hun ouders met hun voornaam aanspreken.  
Respectloos ? Ik denk het niet. Eerder een vorm van gelijkwaardigheid met het 
wederzijds respect voor elkaar hebben. Dat kan voor ieder mens een verrijking 
van het eigen leven zijn.  Een nieuwe geboorte, misschien …. 
 

Hein Bergman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUDE KERSTLEGENDE 
 
De grijze spin liep over de vloer van de herberg. 
‘Oh,’ gilde de dochter van de herbergier. ‘Maak dat je wegkomt, lelijk mormel!’ 
‘Zou ik werkelijk lelijk zijn?’ vroeg de spin zich af, toen..hij tegen de muur 
opkiom. ‘Hoe het ook zij, mijn web is prachtig.’ Hij spon een mooi groot web en 
zocht er een goed plaatsje in om de nacht door te brengen. 
Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de herbergierster kwam er aan met 
haar bezem. 
‘Wat! Een spinneweb in mijn schone kamer!’ riep ze. Ze veegde het prachtige 
web naar beneden en verjoeg de spin. ‘Daar ga je,’ zei ze en joeg hem met haar 
bezem weg. ‘Ik kan spinnen met hun lelijke harige lichamen en afschuwelijke 
lange poten niet uitstaan.’ 
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‘Niemand mag me,’ jammerde de arme spin, toen hij wegging naar de 
herbergstal en hij begon een web te spinnen van de ene balk naar de andere. 
Daar viel niemand hem lastig. De dieren onder hem waren hem eigenlijk 
dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die hen bij warm weer plaagden. 
‘Nu maak ik me tenminste nuttig,’ zei de spin. ‘Als ik nu ook maar mooi was,’ 
voegde hij er met een zucht aan toe. Maar omdat dat nu eenmaal niet kon, 
begon hij het fijnste web te spinnen, dat ooit door een spin gemaakt werd. 
Hij werkte er al sinds lang aan, toen er op een nacht grote drukte in de stal onder 
hem heerste –  stemmen en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken wat 
er gebeurde, maar ‘s morgens keek hij naar beneden en daar zag hij in een van 
de kribben een teer kindje, waarover zich een mooie jonge vrouw boog, terwijl 
een oudere man met een vriendelijk gezicht toekeek. 
De baby begon te huilen. 
‘Hij heeft ‘t koud,’ zei zijn moeder. ‘Ik heb al het stro, dat ik kon vinden over hem 
heen gelegd, maar het is niet genoeg.’ 
Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn schitterend web, dat zo 
zijachtig zacht was als distelpluis en zo warm als wol, kwam hij van de balk naar 
omlaag en hij legde het aan de voeten van de moeder. Zij pakte het op, legde het 
over haar baby en stopte het warmpjes om hem heen. Hij hield op met huilen en 
viel tevreden in slaap. 
Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, die daar trots bij stond: 
‘Grijze spin, welke beloning wil je hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn 
zoon?’ 
‘Oh, alstublieft,’ zei de spin, terwijl hij zijn voorpoten ineensloeg, ‘als ik toch 
alleen maar mooi zou mogen worden!’ 
‘Dat kan ik niet doen,’ antwoordde Maria, ‘je moet zo blijven, als de Heer je 
geschapen heeft. Maar ik zal maken dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand 
‘s avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: 
‘Aha, dat betekent geluk.’ 
En daarom beschouwt men het tot op deze dag als een teken van geluk, 
wanneer men ‘s avonds een spin ziet. Tot op deze dag hangen wij tevens op 
kerstavond lange gouddraden en zilveren ‘engelenhaar’ in de kerstboom ter 
herinnering aan de kleine grijze spin en het geschenk, dat hij aan het 
Christuskind heeft gegeven. 
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Namens uw kerkenraad en pastor 


