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Door goede machten trouw en stil omgeven,
Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
En met u ingaan in het nieuwe jaar.
 
In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
                             Dietrich Bonhoeffer (LdK 511)
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AGENDA
  5 januari         Kerkenraadsvergadering, pastorie,
                         20.00 uur
  6 januari         Nieuwjaarsreceptie, Dorpskerk,
       19.30-21.30 uur voor alle Schaarsbergers
  8 januari         Viering DrieKoningen, Dorpskerk,
                        10.00 uur
10 januari        Nieuwjaarsborrel, Ouderenkring,
                        Dorpshuis, 11.00-14.00 uur
14-28 januari   Start Actie Kerkbalans 2023
15-22 januari   Week van Gebed voor Eenheid
                       (zie verder in deze Kerkklok)
19 januari        Samen op Stap naar Dickensdorp
                        Garderen
19 januari        Gebedsdienst – Week van Gebed,
                        Dorpskerk, aanvang 20.00 uur
24 januari        Leerhuis /bijbelkring Genesis,
                        Dorpshuis, 10.30-12.00 uur
                       (volgende data zijn 7 en 28 februari)
25 januari        Verder Kijken, bezoek aan Sonsbeek
                        met de boswachter
29 januari        Aanschuifdiner, Dorpshuis, 17.30 uur

CHAMBER ENSEMBLE KYIV
Op donderdag 15 december was er in onze kerk een
optreden van bovengenoemd ensemble uit Oekraine. 
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ALS WIJ SAMEN ZIJN …   
Na twee bijdragen vol inleidende opmerkingen en wat
kijkend naar de Gereformeerde traditie (waarmee ik
uiteraard ook Hervormd bedoel…) gaan we nu onze
eigen ‘Dorpse kerkdienst’ eens onder de loep nemen.
Onze dienst is voluit Protestants. Eén van de grond-
leggers van het protestantisme is Maarten Luther.
Calvijn heeft veel van zijn gedachtegoed aan Maarten
Luther te danken.
In zijn ‘Deutsche Messe’ schrijft Maarten Luther in
1526: ‘Zum Anfang aber singen wir ein geistlich Lied
oder einen Deutschen Psalmen cum primo tono’. Als
protestanten beginnen wij dus met een lied. Niet alleen
heeft dit iets feestelijks, het onderstreept ook dat het
de gemeente is die de liturgie draagt (in plaats van
geordineerde geestelijken). Bij voorkeur is dit een
psalm, de openings- of introïtuspsalm. Dit lied wordt
staande gezongen, alsof men samen de kerk zingend
binnentrekt. Zingend gaat de gemeente op naar het
huis van de Heer. Veel psalmen hebben trouwens ook
deze (liturgische) oorsprong. De zogenaamde pel-
grimspsalmen of ‘liederen van opgang’, denk aan een
psalmregel als ‘kom ga met ons en doe als wij…’
(psalm 122). Maar daarover, over die psalmen kan ik
in de toekomst misschien nog eens een apart reeks
schrijven…
Introïtus komt van intocht, en vroeger was dit eerste
gezang letterlijk een intocht. Tijdens het binnenkomen
zong men een psalm. Een centraal vers uit zo’n psalm,
of een andere ondersteunende tekst, werd als keer-
vers (antifoon) gezongen. Die antifoon markeerde
daarmee dan het begin en het einde van zo’n feeste-
lijke ‘optocht’ (processie). Vanaf de zesde eeuw
werden de psalmen volgens het kerkelijk jaar geko-
zen, waardoor zondagen met een ‘sterk karakter’
(bijvoorbeeld de zondagen in de Advent of in de
Veertigdagentijd) hun vaste introïtuspsalm en bijbe-
horende antifoon kregen. Op pagina 881 van het
Liedboek (nummers 467a t/m d) is een overzicht te
zien van de introïtusantifonen en psalmen voor de
kersttijd. En op pagina 968-969 is dit te zien voor de
Veertigdagentijd (nummers 535a t/m 535g). Lied 660
is bijvoorbeeld zo’n antifoon voor Hemelvaart. In de
Dorpskerk zijn deze antifonen wat minder bekend
vermoed ik, maar het is mooi om ze tot onze beschik-
king te hebben!
In de diensten waaraan de cantorij meewerkt is het
doorgaans mogelijk ook iets meer onbekends te zin-
gen. Dan is het dus mogelijk om deze antifonen een
plaats te geven omdat er dan gelukkig een groepje
gemeenteleden is die ze goed heeft voorbereid. ! Wat
een zegen voor de dienst, zo’n cantorij !
 
Intermezzo: het consistoriegebed en de handdruk
Het consistoriegebed wordt staande gebeden door de
ouderling van dienst. Het mooist is trouwens als ié-

dereen die direct bij de dienst betrokken is, erbij
aanwezig is. Dus, voorganger, diaken, ouderling,
koster, lector, organist en cantorij, leiding van de
kinderkerk, – en natuurlijk ook doopouders of belijde-
niscatechisanten in diensten waarin gedoopt wordt of
belijdenis gedaan.
Dit consistoriegebed gebeurt vaak vlak voor de ker-
kenraad de kerkzaal binnengaat, maar kan natuurlijk
ook prima een kwartier voor aanvang van de dienst
al, zodat medewerkers daarna hun plek (bij de deur,
of op de orgelbank, etc.) weer kunnen innemen.
Dit gebed kan kort zijn, het brengt de samenkomende
gemeente voor Gods aangezicht en vraagt om een
zegen voor hen die in deze dienst een bijzondere
dienende rol vervullen.
De handdruk van de ouderling vóór in de kerk is een
zichtbaar teken waarmee de voorganger zich beves-
tigd weet in zijn/haar dienstwerk. Daar hoeft niets bij
gezegd te worden. Als iemand toch iets wil zeggen is
‘Gods vrede’ een passende wens. De voorganger zal
dan meestal antwoorden met ‘amen’. Dit gebruik is
betrekkelijk ‘jong’ en heel protestants. In de liturgie
heeft het geen oude papieren of bijzondere symboli-
sche betekenis. Toch is het voor veel protestantse
gelovigen heel dierbaar.  
 
Omdat de introïtuspsalm niet altijd even toegankelijk
is, beginnen wij de dienst ook vaak met een prettig
zingbaar (morgen)lied. We spreken dan van intrede-
of intochtslied. De introïtuspsalm noemen we dan:
eerste psalm. Soms wordt deze psalm ook wel de
psalm van de zondag genoemd, maar die naam is niet
zo gelukkig gekozen. Want als het goed is wordt er
later in de dienst nóg een psalm gezongen…
De romeinse mis begint van oudsher met het votum.
Dat is Latijn voor ‘gelofte’ of ‘wens’. De woorden van
het votum zijn: ‘In de naam van de Vader, en de Zoon
en de heilige Geest’.  Met dit votum wordt het begin
van een dienst gewijd aan God. Ruimte en tijd worden
op deze manier toegewijd aan de ontmoeting met God,
die zich aan ons laat kennen als Vader, Zoon en Geest.
Alles wat gaat volgen, gebeurt in Zijn Naam. Idealiter
zijn dit dus de eerste woorden die klinken in de liturgie.
Ons samenzijn staat in het teken van Gods Naam. De
Naam die betekent: Ik zal er zijn.
Ook de liturgie van de Zwitserse reformator Zwingli
begint met een votum. De liturgie die Johannes Calvijn
in Straatsburg introduceerde begon met ‘adjutorium’.
Het zijn de woorden uit Psalm 124, 8: ‘Onze hulp is in
de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt
heeft’. ‘Adiutorium nostrum’ is Latijn voor onze hulp,
in het kerklatijn geschreven als: adjutorium. In de
Middeleeuwse kerk maakt het adjutorium deel uit van
de voorbereidende gebeden die de priester en zijn
assistenten voorafgaand aan de mis zeiden. Wellicht
dat daarom veel protestanten ten onrechte denken dat
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‘votum en groet’ betekent: ‘Onze hulp is in de Naam
van de Heer,…’ .  Hoe prachtig het ook is om met deze
woorden (het adjutorium) een dienst te beginnen, dat
is niet wat het votum is. Daarom noemen wij het
meestal ‘woorden van bemoediging en aanvang’,
zoals het dienstboek wat in 1998 verscheen ook doet.
En soms beginnen we de dienst wel met het ‘echte’
votum, dus: ‘In de Naam van de Vader, en de Zoon
en de heilige Geest’.
De liturgie van Straatsburg (een belangrijke stad in de
eerste tijd na de Reformatie) is nauw met Martin Bucer
verbonden. Bucer was een aanhanger van Erasmus
en Luther en speelde een grote rol bij de reformatie
van de stad Straatsburg. In Straatsburg handhaaft
Bucer het gebruik van het kruisslaan en de liturgische
gewaden (toga’s, stola’s, albes, pijen, etc.).
Calvijn liet de dienaar aan de tafel de dienst beginnen
met het adjutorium. Het adjutorium is zo een typisch
Calvinistisch verschijnsel geworden. Daar waar de
Lutheranen vasthielden aan het Votum, bepaalde de
synode van Dordrecht in 1574 dat het adjutorium het
begin moet zijn van alle gereformeerde kerkdiensten
en breidde de formule uit met nog twee andere
psalmfragmenten, namelijk psalm 146 (vers 6) en
psalm 138 (vers 8): ‘die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen’.
In sommige kerken kiest men ervoor om zowel het
Adjutorium als het Votum een plaats te geven aan het
begin van een dienst. Gerardus van der Leeuw, die
mede aan de basis stond van de zogenaamde liturgi-
sche beweging, vond dat maar niets. Zelf denk ik dat
het verbindend en eigenlijk ook wel mooi is, zo ‘breed
protestants’. In veel kerken worden votum en bemoe-
diging trouwens in beurtspraak gesproken. Dit laat
zien dat het niet zozeer de predikant is die voorgaat,
maar dat de liturgie een soort ‘heilig samenspel’ is
tussen voorganger, gemeente, en zélfs God.
 
Intermezzo: Het Kruisteken
Veel gelovigen maken voor zichzelf het kruisteken
tijdens de woorden van het votum.  Zoals we hierbo-
ven zagen hield ook de gereformeerde Reformator
Bucer vast aan die gewoonte, vooral om ‘de zwakke-
ren in het geloof’ niet tot aanstoot te zijn. In zijn Grote
Catechismus laat ook de Reformator Luther aan het
ochtend- en het avondgebed het kruisteken vooraf-
gaan: ‘Teken je met het kruisteken en zeg: In de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’. Ne-
derlandse protestanten zijn van huis uit wat huiverig
voor dit soort uiterlijk vertoon (het komt ‘rooms’ over).
Daarom ter afsluiting een citaat van ds. Touwen: ‘In
onze tijd waarin wij nog maar op weinig vormen terug
kunnen vallen, is dat een zinvol gebruik. Het geloof is
niet iets dat ‘tussen de oren zit’, maar moet ook licha-
melijk verankerd worden. Diepe betekenissen alléén
dragen niet bij tot ervaring. Daar hebben wij ook

zichtbare tekenen voor nodig en alle rek- en strekoe-
feningen van het geloof. Het lijf doet ook mee.’
 
Na het ‘Onze hulp’ kan een zogenaamd ‘drempelge-
bed’ volgen. Meestal is dit een kernachtig gebed:
“Heer, vergeef ons al wat wij misdeden. En laat ons
weer in vrede leven. Amen.”
In de Protestants Lutherse liturgie is het opvallend en
mooi dat dan niet de gemeente ‘amen’ zegt, maar de
voorganger. Zo wordt benadrukt dat het niet de
voorganger is die kwijtschelding verleent, maar God.
En die vergeving mogen wij elkaar toezeggen. Ook de
voorganger heeft dat nodig en hij of zij krijgt die
woorden dan dus toegezegd vanuit de gemeente. Het
gaat over en weer.
De oorsprong van het drempelgebed ligt in het zoge-
naamde ‘confiteor’, dat ‘ik belijd’ betekent. In de Ro-
meinse liturgie zegt de priester: ‘Confiteor Deo omni-
potente’ (Ik belijd voor de almachtige God…). Oor-
spronkelijk werd dit gebed door de priester in stilte
uitgesproken, op de drempel van het koor, voordat hij
het koor betrad. Later werd het een wederkerige
schuldbelijdenis voor voorganger en gemeente. De
liturgie van Calvijn in Straatsburg (1538) begon met
een schuldbelijdenis en een genadeverkondiging. In
het dienstboek van de Anglicaanse kerk, het ‘Book of
Common Prayer’ (1549) wat in de Choral Evensongs
gevolgd wordt, staat het volgende gebed:
Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangen zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
… gebedsstilte…
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Een modernere versie is: 
Niet om te oordelen,
bent U gekomen, o God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden
als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
...gebedsstilte…
U bent toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
U bent de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen.
 
Wat is dus de functie van een drempelgebed? Een
drempel is een óvergang. Het drempelgebed markeert
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iets van een overgang in de dienst. We komen uit de
wereld in de heilige ruimte van ons samenzijn voor
Gods aangezicht. We naderen de heilige God en in
Zijn licht ontdekken we wie wij zijn. We erkennen onze
tekorten en aarzelingen, maar weten ook dat God ons
vergeeft en ons leven vernieuwt. Zoals het in het
gebed beleden wordt: ‘U bent toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld’. Kenmerkend is het moment
van stilte tijdens dit gebed. Het drempelgebed geeft
zo letterlijk ruimte, een stil moment dat ieder kan
vullen met eigen gedachten. In de Dorpskerk gebrui-
ken we niet standaard in onze liturgie een drempelge-
bed. Wél is er altijd aan het begin van de dienst een
moment van stilte. Dat gebruik komt dus uit dat zoge-
naamde ‘drempelgebed’. Bij ons geeft meestal de
ouderling van dienst de gemeente gelegenheid tot dit
stille moment, en ieder kan dat zelf invullen.
In plaats van drempelgebed spreekt men ook wel van
gebed van toenadering of verootmoedigingsgebed. In
het Liedboek staan ook drempelgebeden die gezon-
gen kunnen worden.
 
Nou, we zijn nu een stukje op weg in de dienst, en
gaan de volgende keer weer verder!
Ds. Theo Pieter de Jong
 

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 1 januari 2023: Aalmoezenier Pieter Vis-
schers, Nieuwjaarsdag, ‘octaaf van Kerst’, aan-
vang (let op!!) 11.00 uur
 
We beginnen 2023 met een fris dilemma; Kom je je
bed uit voor een kerkdienst op 1 januari?! Het viel niet
mee om er een voorganger bij te vinden. Maar geluk-
kig hebben we het leger nog. 
Ik vind het fijn weer bij jullie te mogen voorgaan. Een
mooi moment om elkaar Nieuwjaar te wensen dus.
Bovendien biedt de Bijbel prachtige teksten voor deze
eerste dag van het jaar: Over wat een zegen eigenlijk
is en doet. En ‘What’s in a name?’, over de naamge-
ving van Jezus.
We zetten koffie en wat lekkers klaar. Maken we er
een goed begin van!
Lezingen: Numeri 6: 22- 27 en Lucas 2: 21- ev
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
 
Zondag 8 januari, ds. Theo Pieter de Jong, Epifa-
nie, aanvang 10.00 uur; KINDER-DRIE-KONINGEN-
FEEST 
 
Op 6 januari viert de kerk het feest van DrieKoningen.
Dan beginnen de drie weken van Epifanie, het ‘ver-
schijnen van Gods heerlijkheid’. We lezen en horen
over allerlei tekenen daarvan; allereerst hoe de wijzen
uit het oosten dit Kind (in Wie Gods heerlijkheid onder

ons getabernakeld heeft) aanbidden, maar ook hoe
Jezus in de Jordaan gedoopt wordt, en hoe Hij Zijn
eerste teken doet op een bruiloft in Kana, en hoe water
daar wijn wordt. 
Prachtige lezingen! Op deze eerste van drie zondagen
van Epifanie horen we over de wijzen uit het Oosten
(Matt. 2:1-12). We vieren met de kinderen het Feest
van DrieKoningen. Ook de ‘magoï’ uit het oosten
komen aan in de Kerststal en aanbidden het kind. We
denken samen vooral na over de geschenken die de
Magoï bij zich hebben.  Als OT-lezing lezen we Jesa-
ja 60:1-7 Geen brieflezing dus? Nee, deze keer niet… 
  
In deze dienst neemt Emma afscheid van de Kinder-
kerk. Ze ontvangt een afscheidscadeau en een
zegen.  Aanvankelijk zouden we op dit feest van
Epifanie ook het Heilig Avondmaal vieren, maar
vanwege de KinderDrieKoningen-viering is dat nu
verplaatste naar volgende week. Gelukkig duurt het
Feest van Epifanie ook drie zondagen! 
p.s. de kerstboom en kerststal kunnen dus eigenlijk
pas ná 6 januari opgeruimd worden, liturgisch gezien
dan… In de pastorie plaatsen we de drie wijzen dan
ook pas op 6 januari in de kerststal, bij de kribbe…
eindelijk, na de lange tocht zijn ook zíj (en in hen wij
als heiden-gelovigen) gearriveerd… Wat een feest! 
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
 
Zondag 15 januari, ds. Theo Pieter de Jong, Ka-
na-zondag, viering Avondmaal, aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag vieren we nog steeds Epifanie en heet
ook wel ‘Kana-zondag’. We vieren samen Avondmaal
en lezen Jesaja 62:1-5 en Johannes 1:29 & 2:1-11
over het teken wat Jezus doet op de bruiloft in Kana.
Prachtig om op de zondag waarop de Week van
Gebed start, samen te beginnen aan de tafel waar we
de tekenen ontvangen die óók de eenheid symbolise-
ren van allen die Christus willen volgen.
Ouderling van dienst: Henny Beijer
 
Donderdag 19 januari, Gebedsdienst, aanvang
20.00 uur
Thema: “Zing voor ons een vrolijk lied”.
 
Deze avond is er een extra kerkdienst in onze kerk,
namelijk een gebedsdienst, die mede vanuit de Arn-
hemse Raad van Kerken gehouden wordt. Wat bijzon-
der en mooi, en zo helemaal overeenkomstig het
gebod van onze Heer, dat we samen met katholieke,
evangelische en baptisten broeders en zusters deze
samenkomsten kunnen houden – en zo ook proeven
aan zoveel Christelijke veelkleurigheid. Van harte
aanbevolen, niet alleen deze viering in onze eigen
Dorpskerk bij te wonen, maar ook de andere vieringen
deze week, zie daarvoor elders in deze Kerkklok een
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overzicht.
 
Zondag 22 januari, ds. Yolanda Voorhaar, derde
zondag na Epifanie, aanvang 10.00 uur
 
Volgens het Oecumenisch Leesrooster van de Raad
van Kerken Mattheus 4: 12 - 22 aan de orde. Het begin
van de verkonding van Jezus en de roeping van de
eerste leerlingen. 
Daarnaast begint een alternatief spoor: het begin van
de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korin-
the. Je zou kunnen zeggen: beide lezingen gaan over
de roeping van de volgelingen van Jezus. Telkens
weer spannend om te zien hoe ons dat toerust voor
het gemeente-zijn vandaag.  
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
 
Zondag 29 januari, ds. Monique Maan, vierde
zondag na Epifanie, aanvang 10.00 uur
 
In de weken van Epifanie lezen we verhalen die ons
vertellen wie Jezus is, hoe en waarin openbaart Hij
zich als Zoon van God en mensen?
Vandaag horen we in dat kader één van de bekende
gedeelten uit de Bijbel: de zaligsprekingen – al is het
woord ‘zalig’ in de jongere vertalingen vervangen door
‘gelukkig’.
Gelukkig ben je als treurt, als je zachtmoedig bent, als
je hongert en dorst naar gerechtigheid. Gelukkig ben
je als je op een andere lijn zit dan die gebruikelijk is in
onze wereld.
Maakt dat deze woorden van Jezus wereldvreemd, of
gaat er misschien juist een wereld voor ons open?
Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
 
Zondag 5 februari, vijfde zondag na Epifanie,
aanvang 10.00 uur, Ds. Hans van der Wal, Velp
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraadsvergadering van 1 december
Naar aanleiding van de notulen wordt besloten dat het
promotiemateriaal van het Nederlands-Vlaams Bijbel-
genootschap op de leestafel achterin de kerk wordt
gelegd, samen met een intekenlijst voor de kortings-
actie bij de aanschaf van een NBG21-Bijbel.
De eerstvolgende datum waarop het Avondmaal
wordt gevierd is niet 4 december (zoals per ongeluk
is afgekondigd) en ook niet op 8 januari zoals in de

Kerkklok vermeld (in verband met de Driekoningen-
viering in de kinderkerk) maar 15 januari.
De frequentie van de avondmaalsvieringen komt op
de agenda van de kerkenraadsvergadering van 5 ja-
nuari.
 
Er zijn gelukkig twee nieuwe kerkenraadsleden ge-
vonden. Monique Steenkamer wordt tweede scriba.
In overleg zal zij op termijn het scribaat overnemen.
Peter Offringa neemt het penningmeesterschap van
Henny Roelofsen over. Hij wordt wel kerkrentmeester,
maar geen ouderling, Henny wordt ouderling.
Belangrijk agendapunt is de begroting voor 2023. Die
laat een tekort van 10.000 euro zien. Dit is voor een
deel te verklaren door de wens van de Kerkenraad/-
Gemeente dat de dominee de pastorie gaat bewonen.
Daarmee een einde komt aan het logeerhuis en de
daarbij behorende inkomsten. Andere factoren zijn
terugloop van de inkomsten van verhuur van het
kerkelijk terrein aan “de buurman” (brandweer/NIPV)
en de stijgende energiekosten.
De kerkenraad gaat akkoord met de voorliggende
begroting en daarmee is deze vastgesteld.
Er zal een brief naar alle gemeenteleden worden
gestuurd waarin de financiële situatie van de kerk
wordt besproken. De bedoeling van deze brief is dat
er duidelijk gemaakt wordt dat er iets moet gebeuren
aan het tekort van 10.000 euro. De hoop is dat veel
gemeenteleden hun bijdragen zullen verhogen.
Bij terugblik op de diensten wordt vastgesteld dat de
Oogstdienst en de Dienst op de laatste Zondag van
het kerkelijk jaar beiden als geslaagd worden be-
schouwd. Volgend jaar zullen we proberen het hele
dorp ook bij deze diensten te betrekken.
 
Bij de vooruitblik wordt verteld dat op 6 januari a.s.
aan het einde van de middag, resp. begin van de
avond, de Dorpsraad en de Oranje Vereniging in de
kerk de Nieuwjaarsreceptie organiseren. Henny
Beijer deelt mee namens de Raad van Kerken mee,
dat er op donderdag 19 januari een vesperdienst in
de Dorpskerk zal worden gehouden in het kader van
de Week van het Gebed voor Eenheid.
Tot slot maakt dominee Theo Pieter de Jong een
opmerking over de collectes. Hij zou graag zien dat er
tijdens de diensten weer ‘gewoon’ wordt gecollecteerd
in plaats van de collectemandjes aan het einde van
de dienst achter in de kerk. Er wordt geopperd de
derde collecte ook weer in ere te herstellen. Dat roept
de vraag op of er wellicht een modernere vorm van
collecteren kan worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld
een pinbetaling of werken met een QR-code ...?
De vergadering wordt afgesloten met een kort avond-
gebed in de kerk.
 
Fred Bosman, scriba
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Ter nagedachtenis aan Wilhelmina Jo-
hanna van Brussel - De Winkel
(geboren 21 februari 1930 te Arnhem en overleden op
29 november 2022)
 
Zondagmorgen 4 december jl. klonk tijdens het gebed
in onze kerk de naam van 
Wil van Brussel. Jarenlang is ze gastlid geweest van
onze Dorpskerk gemeenschap tot ze bijna 6 jaar ge-
leden getroffen werd door een herseninfarct en later
ook nog een hartinfarct. Haar man was al in 1982
overleden en ze hadden geen kinderen. Wil moest
haar huis in de Van Heemstralaan verlaten en is tot
haar overlijden verzorgd en verpleegd in huize Ver-
burgt Molhuysen aan de Utrechtseweg. 
Toen haar situatie begin augustus jl. verslechterde,
werd met onze kerkgemeenschap contact opgeno-
men en sindsdien heb ik haar regelmatig bezocht en
ben ook voorgegaan in de afscheidsdienst voor haar
leven op 6 december jl. in Moscowa. 
Op vele fronten was er in haar leven sprake van een
grote sociale betrokkenheid naar vooral jongeren toe.
Wil was onder andere in Arnhem betrokken bij de
‘Stichting Welkom’ en ook bij ‘Terre des Hommes’. 
De diaconie van onze kerk mocht meerdere malen
een gift van haar ontvangen ter besteding aan de
zwakken en gebrokenen in de Arnhemse samenle-
ving. Bij alle bezoekjes zei ze tegen mij dat ze zo moe
was en rust zocht. 
De woorden van Jezus uit Mattheüs 11: 28 "Kom tot
Mij, allen die vermoeid en belast
zijt en Ik zal u rust geven" waren telkens de leidraad
van onze gesprekken en vormden 
ook het thema van de overdenking bij de afscheids-
dienst.
Het leek ons goed haar naam op 4 december in onze
kerk te noemen om zo recht te 
doen aan haar leven.
 
ds. Wim van der Kooij
 
VANUIT DE PASTORIE
Eigenlijk zou ik moeten schrijven, ‘vanuit de pasto-
rieën’ want ik woon/werk nog in twee pastorieën, zowel
in Ede als in Schaarsbergen. Maarten en willen jullie
graag bedanken voor alle goede kerstwensen, mail-
tjes, appjes, kaartjes. Ook al wonen we nog niet in
Schaarsbergen, het helpt ons om ons al wel deel van
de gemeente te voelen.
Waar we ook heel blij mee zijn, is de aangeboden
oppas voor tijdens de zondagmorgen-diensten. Fijn
dat mensen zo meedenken en mee willen doen. Het
helpt ons hopelijk als gemeente ook om voor meer
mensen met jonge kinderen een plekje in de gemeen-
te in te nemen. Dat gunnen we in ieder geval onze

pleegdochter!
We vinden het bijzonder om deze eerste kerst samen
met jullie te vieren.
Zelf kijk ik ook met veel verwondering en dankbaarheid
terug op het aanschuifdiner, en terwijl ik dit schrijf komt
de kerstmarkt er nog aan, net als de kinderkerstviering
met de wandeling door het Kerstevangelie, en de
kerstnachtdienst. Ook hebben we veel zin in de Kin-
derDrieKoningen viering op 8 januari. En natuurlijk ook
de nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 6 januari…!

We hopen van harte dat in het nieuwe jaar we snel
kunnen verhuizen. Dat zal het werk zeker ten goede
komen en toch heel wat ritjes van en naar Schaars-
bergen schelen.
De krielkipjes zijn ons al vooruitgegaan en wonen al
een paar weken achter de pastorie … Toen op een
ochtend er op mysterieuze wijze nog maar 2 in plaats
van 4 kippen in het hok hier zaten, leek het toch beter
de laatste 2 krielkipjes te verhuizen. We hopen hen
snel te kunnen volgen...

Voor nu een heel hartelijke groet,  
met name aan hen voor wie de decembermaand
moeilijk en dubbel is, veel vrede toegebeden, en Gods
kracht voor hen die spannende tijden meemaken,

ds. Theo Pieter de Jong
 
P.S. In week 5 hebben Maarten en ik een weekje
vakantie gepland.
We zullen waarschijnlijk niet weg gaan, maar hopen
wel even rust te houden

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdag 10 januari a.s. beginnen we weer met
onze jaarlijkse koffietafel en
Nieuwjaarsborrel! We komen om 11.00 uur bijeen
in het Dorpshuis en drinken eerst een kopje koffie.
Daarna gaan we een halfuurtje zingen met Teun
Alblas aan de piano en sluiten af met de traditione-
le koffietafel.
Het belooft weer een leuke ochtend/middag te
worden en (tot ongeveer 14.00 uur).
De kosten hiervoor bedragen € 18,50.
We rekenen op u allen.
Bent u niet in de gelegenheid te komen, wilt u zich
dan afmelden vóór 7 januari!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, 026-3511147
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ACTIE KERKBALANS 2023 KOMT
ERAAN
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN VANDAAG
 
Deze maand gaat de Actie Kerkbalans 2023 van start.
Het thema van de landelijke actie is ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst
willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn
voor jonge mensen die hun leven nog voor zich heb-
ben. Vanwege de financiële situatie van onze kerk
noemen wij de actie “Geef voor de kerk van vandaag”.
In december hebben we de leden van onze gemeen-
te een brief gestuurd over de achteruitgang van de
financiële situatie met het verzoek om de vrijwillige

SAMEN OP STAP IN JANUARI
2023
De beste wensen voor u allemaal!
We hopen dat we dit jaar ook weer leuke en
fijne bezoeken met elkaar kunnen brengen
aan mooie en boeiende plaatsen!
Op donderdag 19 januari a.s. gaan we naar
Garderen. U niet onbekend. We zijn er als
eens eerder geweest. Nu beleven we er de
winter in het Dickensdorp met ijssculptu
ren, sneeuwlandschap en zien ook onze va
derlandse geschiedenis uitgebeeld in zand.
Hebt u weer zin om mee te gaan en of later
mee uit eten? Meldt u aan vóór 16 januari bij
Gerra van Hunen. U krijgt dan op maandag
16 januari alle info via de mail toegestuurd.
 
Gerra van Hunen, gerravanhunen@hotmail.
com / tel. 06 12868060
 
Gerra van Hunen
 

WEER GEZELLIG SAMEN ETEN
            
Het Aanschuifdiner voor januari staat alweer ‘in de
steigers’.
Heeft u een vriend(in) die ook alleenstaand is, meldt
u gerust samen aan!
U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten van
een heerlijk 3-gangen diner,
inclusief 1 consumptie en een kopje koffie/thee na
het diner.
Kosten zijn € 15,00 per persoon
 
WANNEER                : ZONDAG 29 JANUARI
2023
ONTVANGST                       : OM 17.30 UUR
LOCATIE                   : DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
S.v.p. vóór 25 januari aanmelden bij:
 
Jeske Alblas, tel. 026-4422860 (dhschaarsber-
gen@outlook.com)
Frans van de Kamp, tel. 06-22150306 (fransvande-
kamp1@outlook.com)
 
 

bijdrage zo mogelijk met gemiddeld € 100,- te verho-
gen. We hebben uw steun hard nodig. De energie voor
de kerk is zoals u weet erg gestegen. De inkomsten
van het parkeren van het NIPV (brandweer) zijn sterk
gedaald. De huurinkomsten van de pastorie zullen
lager zijn en de verhuur van het logeerhuis wordt
beëindigd. Daarom willen wij u vragen gemiddeld
€ 100,- per adres meer te geven dan u gewend was.
‘Gemiddeld’ betekent dat sommigen met minder dan
€ 100,- kunnen volstaan en dat we van anderen meer
verwachten.
Tussen 14 en 28 januari a.s. ontvangt u daarom een
brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat
we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en
plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te
geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwen-
lang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!
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ONZE OUDERENKRING
kwam in de maand december bijeen om samen kerststukjes te maken. Ze hadden een gezellige middag en
hun produkties zagen er mooi uit.
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DE ‘BUURTBOS’
Vanuit de Dorpskerk zal er met ingang van
het nieuwe jaar voortaan ook elke maand
een ‘buurtbos’ gegeven worden.
Het is een goede gewoonte om elke zondag bij
onze diensten een bos bloemen aan iemand
te geven. Soms gewoon aan iemand als atten
tie en vaak aan iemand die het even moeilijk
heeft.
Toch zijn er niet alleen ín onze gemeente
mensen die het moeilijk hebben, maar ook
búiten onze kerk. Als gemeente hebben we
ervoor gekozen nadrukkelijk een gemeente
voor heel Schaarsbergen te willen zijn.
Vanuit die gedachte willen we ons best doen
één keer per maand een bos bloemen aan
dorpsgenoten te geven die niet betrokken lid
zijn van onze gemeente, maar die we wel
graag zouden willen groeten en/of bemoedi
gen met een bos bloemen.
Als Kerkenraad weten we natuurlijk niet
wat er allemaal in ons dorp speelt, maar jij
misschien wel. Ken je iemand die niet lid is
van onze gemeente, maar best blij zou zijn
met een groet vanuit onze gemeente? Noem
die namen dan bij Niels van Hunen. Het is
ook mogelijk om anoniem namen door te
geven, schrijf dan de naam en het adres van
deze niet-kerkelijke dorpsgenoten op een
briefje en doe dat in de box ‘Wat het pasto
raat moet weten’ (in de hal van de kerk. In
deze box mogen dus ook andere zaken ge
noemd worden waarvan je denkt dat het
goed is dat de dominee ervan afweet).  
Ook op deze manier proberen we gestalte te
geven aan onze roeping om kerk van Chris
tus niet voor onszelf te zijn, maar juist voor
heel Schaarsbergen. We hopen dat ook deze
maandelijkse ‘buurtbos’ ons zal helpen een
goede buur in ons te dorp te zijn.
 
Niels van Hunen en ds. Theo Pieter de Jong

VAN DE DIACONIE
De Najaarsactie voor de Voedselbank loopt ten einde.
Zoals eerder gemeld, hebben we al veel giften en
goede collectes gehad. Ook in december gaat/ging
dat gelukkig nog door. Mooi is, dat velen hun 190 euro
energietoeslag overmaakten naar de Diaconie.
In december ontving u opnieuw die toeslag en – wie
weet – maakt u dat bedrag ook weer over voor onze
Najaarsactie. Dat zou geweldig zijn!
Intussen was er ook de Kerstmarkt, waar we met een
kraam stonden, om allerlei kerstspulletjes te verko-

pen. Die opbrengst is ook bedoeld voor het Najaars-
project.
En dan Kerst: op Kerstavond collecteren we voor
Kinderen in de Knel. Dit jaar bestemd voor kwetsbare
kinderen in diverse landen.
Als Diaconie gaan we de Kerstcollecte weer verdub-
belen voor de Voedselbank. Dit kunnen we doen
dankzij de buffer die we hebben en dankzij toezegging
van een mooie gift komend jaar.
Fijn, dat gemeenteleden de Diaconie niet vergeten,
als zij wat weg te geven hebben!
Wat dit allemaal op gaat brengen is nu nog niet in te
schatten, maar we rekenen op een heel mooie, hoge
opbrengst.
 
Het nieuwe jaar willen we uiteraard goed beginnen.
De hele maand januari gaan we collecteren voor hulp
aan Oekraïne. Momenteel hebben we contact met
Ronald Heins. Hij heeft, samen met een aantal van
zijn gemeenteleden, een hulptransport georganiseerd
en is van plan, dat in januari opnieuw te doen. Het
gaat om goederen zoals generatoren, rolstoelen,
medicijnen, verbandmiddelen en voedsel.  De bedoe-
ling is een vrachtwagen vol goederen te gaan afleve-
ren.
Wij willen, als Kerkgemeente Schaarsbergen daar
graag ons diaconale steentje aan bijdragen. In janu-
ari zijn dus alle opbrengsten van de eerste collecte
bestemd voor hulpgoederen voor Oekraïne.
Laten we Ronald Heins en zijn team niet in de kou
laten staan en vooral de mensen in Oekraïne niet.
 
Alle collectes warm aanbevolen!!!
De Diaconie wenst u een mooie jaarwisseling en vrede
en alle goeds in 2023!
 
Met Diaconale groet,

Henny Beijer
 
 OPBRENGST COLLECTEN NOVEM-
BER 2022
In de maand november hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum     Diaconie      Kerk, Gebouwen    Koffiepot      
                                         en terreinen
 
  6-11         € 116,50       €   76,40                €   23,00    
                                                                                   -
                                 
13-11        €   77,20     €   53,30               €   27,50
20-11          € 191,40        €   94,55                    €   12,05     
27-11       € 104,50      €   52,90               €   18,00
 
Henny Roelofsen
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WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID
15 t/m 22 JANUARI 2023
Traditiegetrouw houden we in Arnhem weer de ge-
bedsweek voor eenheid. Ook dit jaar hebben we weer
een gevarieerd aantal kerken enthousiast gevonden
om mee te doen aan de jaarlijkse gebedstocht door
de stad. Elke dag in de week wordt in een andere kerk
een viering of gebedsuur gehouden. Dit jaar bidden
we aan de hand van de tekst uit Jesaja 1:17, ‘Doe
goed, zoek recht’. Voor achtergronden, voor verdere
details en ook voor eventuele komende updates in het
programma verwijzen we naar de website: www.
weekvangebedarnhem.nl
 
Zondag 15 januari, 10.15 u - Oecumenische viering in
de Eusebiuskerk, Kerkplein 1. Thema: “Het goede
leren doen”.
Zondag 15 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij het Leger
des Heils, Leidenweg 13 .Thema: Het goede leren
doen
Maandag 16 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij de An-
glicaanse kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3a. Thema:
“Met vreugde recht doen”.
Dinsdag 17 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Baptis-
tengemeente Centrum, Willem van Kleeflaan 6.
Thema: “Wij – niet ik”.
Woensdag 18 januari, 9.30 u - Pelgrimsviering bij
Doopsgezinde gemeente, Gasthuissstraat 1. Thema
“Zie de tranen van de onderdrukten”.
Woensdag 18 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Stads-
klooster Arnhem, Apeldoornseweg 19            Thema:
“Zie de tranen van de onderdrukten”.
Donderdag 19 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij
Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg
806.  Thema: “Zing voor ons een vrolijk lied”.
Vrijdag 20 januari, 12.30 u - Coventrygebed in de
Waalse kerk, Gasthuisstraat 1. Thema: Dat      hebben
jullie voor Mij gedaan”
Vrijdag 20 januari, 17.00 u - Vespers bij Abdij Konings-
oord, Johannahoeveweg 79. Thema: Dat    hebben
jullie voor Mij gedaan
Vrijdag 20 januari, 20.00 u - Gebedsuur bij Rafaelge-
meente Oase, Bethaniënstraat 3, Thema:      Dat
hebben jullie voor Mij gedaan
Zaterdag 21 januari, 10.00 u - Eucharistieviering bij
Eusebiusparochie, Martinuskerk, Steenstraat 7.
Thema: “Het hoeft niet zo te zijn”,
Zondag 22 januari, 10.00 u - Oecumenische viering in
de Lucaskerk, Rijksweg-West 52                 Thema:
“Herstel van verbinding”.
Voelt u zich welkom om mee te doen en wilt u over-
wegen om juist in deze week eens aan te sluiten bij
een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat?
Namens Raad van kerken Arnhem & Hart voor Arn-
hem,
Johannes Kon & Wim Bos

VERDER KIJKEN …. 
In januari trekken we de natuur in!
We gaan met een boswachter kijken in het park
Sonsbeek. Veel kinderen kennen het park en zijn er
weleens geweest, maar dat gaat dit keer anders
worden.
Woensdagmiddag 25 januari zien we elkaar!
 
Nicolien Breedenoord en Gerra van Hunen

KINDERKERKNIEUWS   
Nu ik dit schrijf moet de Kerstavond-gezinsdienst, de
wandeling met het levende kerstverhaal, nog komen.
We hopen op een grote opkomst en natuurlijk dat het
een succes is. Aan het eind van de wandeling staan
de Drie Wijzen, zij komen later in Bethlehem aan. Ze
gaven tijden de Kerstavond kinderen zilveren munten
mee, (goud was voor het Koningskind) wierook en een
flyer. Op die flyer staat dat de Drie Wijzen op 8 janu-
ari in de dienst zullen zijn. Een speciale dienst voor
jong en ouder rondom de Drie Koningen. Het is fijn als
jullie deze zondag een pen meenemen naar de dienst.
Die hebben we nodig om iets op te schrijven!
Natuurlijk mag je een vriend of vriendin meenemen!
 
Tot in het nieuwe jaar!
Leiding Kinderkerk
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LEERHUIS / BIJBELKRING GENESIS
In het nieuwe jaar maken we op dinsdagmorgen 24
januari weer een start met het
Leerhuis in het Dorpshuis. We beginnen om half 11 en
eindigen om 12 uur.
De eerstvolgende data daarna zijn dinsdagmorgen 7
en 28 februari.
 
Wim van der Kooij (tel. 06-47966127) 
 

VAN DE WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Wil je zien waar je energie en daarmee kosten kunt
besparen bij je woning? Loop dan mee met de warm-
tewandeling in Schaarsbergen. Met een specialist van
Rijn en IJssel Energiecoöperatie maken we de warm-
telekken van je woning zichtbaar.
 
Deze wandeling is gratis. Het aantal deelnemers is
tussen 5-8 adressen bij elkaar in de buurt zodat er in
1 ½ uur van elke woning max. 2 foto’s met een
warmtebeeldcamera worden genomen en besproken.
(De gegevens zijn globaal en niet geschikt om direct
verdere isolatiemaatregelen op af te stemmen)
 
Om goede opnamen te kunnen maken is het nodig
dat de verwarming deze dag ingeschakeld is. Als het
niet koud genoeg is (kouder dan 10oC) of het te veel
regent, dan kunnen er geen goede opnamen worden
gemaakt en moeten we uitwijken naar de reserveda-
tum. U kunt meer informatie vinden op de website van
het Rijn en IJssel Energiecoöperatie www.rijnijssel-
energie.nl onder ‘warmtescan’.
 
De aanvang is ongeveer om 19.00 uur. De warm-
tescans zullen worden uitgevoerd door Ing. J(ohan)
van Rhenen, Wooncoach van Rijn en IJssel Energie-
coöperatie.

Aanmelden bij:
duurzaam.schaarsbergen@gmail.com
 
Bij voldoende aanmeldingen maken we een indeling
en een voorstel van datums.
Namens de Werkgroep,
Ad Paul
 

D e   S  T  E  R
 
De STER die symbool is van het joodse volk, van Israël
(zoals de leeuw het symbool is van Nederland)  is
opgebouwd uit 2  d r i e –hoeken. De driehoek met de
punt naar boven lijkt in z’n vorm wel op de piramides
in Egypte en staat symbool voor macht en onderdruk-
king.
Ze is ook symbool van een mensenvinger omhoog
gestoken richting redt ons uit deze situatie.
De driehoek met de punt naar beneden staat symbool
voor de uitgestoken vinger/hand van God naar ons
mensen. Staat ook voor de weg die God gaat, de weg
van Zijn woord, van het zaad dat de grond in gaat,
afsterft en daarna weer opkomt en veelvuldig vrucht
draagt.
Samen vormen de 2  d r i e –hoeken de Davidsster,
symbool van de komst van de Messias en de joodse
toekomstverwachting. Er wordt wel gezegd dat Die
Ster de wijzen voorging, n i e t  omdat die Ster voor
hen uitliep, maar voorgaan in de zin zoals ouders –als
het goed is– hun kinderen voorgaan hoe ze als beeld
van God leven mogen.
 
De naam  D A V I D S – s t e r
Hoe is men aan die naam gekomen? Een joodse le-
gende vertelt het volgende: toen David vluchtte
voor koning Saul (omdat die hem wilde doden) ver-
borg David zich in een spelonk. Direct nadat David die
spelonk was ingegaan weefde een spin voor de in-
gang van de spelonk haar web. Toen Saul met zijn
soldaten bij die spelonk kwam zei hij: hier kan niemand
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TOELICHTING BIJ ONDERSTAANDE BEGROTING 2023
Eind december ontving u een schrijven van de kerkenraad over de financiele situatie van de kerk. Abusieve-
lijk werd de begroting voor 2023, zoals in de brief toegezegd, niet meegezonden. Derhalve vindt u deze on-
derstaand. Wij bevelen die graag in uw aandacht aan.
Namens de kerkenraad,
F.bosman, scriba

naar binnen gegaan zijn, want dan zou het web stuk
zijn. Zo redde God David door een spinnenweb,
en…… dat web had de vorm van een Davidsster.  De
vinger/hand van David omhoog (help!) en de vinger/
hand van God naar omlaag, hier ben IK!
 
De  S T E R  van Bethlehem
Een groot sterrenkundige hield een lezing over de
afstanden in het heelal. (miljoenen lichtjaren!) Na zijn
lezing mochten er vragen gesteld worden. Een dame
stond op en stelde de volgende vraag: als de aarde -
dan zo klein is en het heelal zo groot, hoe kunt u dan
geloven dat God enige aandacht zou hebben voor
ieder persoonlijk in zijn of haar levenssituatie?  De
sterrenkundige antwoordde: dat hangt niet af van de
grootte van het heelal, maar van de grootheid van
God. Het staat in de sterren geschreven zei hij er
achteraan, maar dan moet u wel goed die ene ster in
de gaten houden, de STER van Bethlehem, Jezus!

Wim van der Kooij

DANK
Op verzoek van de redaktie, die nog een tweetal pagina's had te vullen, leverde ons gemeentelid Wim van
der Kooij ons nog twee artikeltjes aan, te weten De Ster en De Engel, met enige plaatjes daarbij. Daar zijn
we hem uiteraard dankbaar voor.
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De  E N G E L
Er gaat een verhaal dat vertelt hoe God huilde toen
Hij zag wat voor chaos de mensen van het leven ge-
maakt hadden, dat ze steeds meer hun eigen weg
gingen en het wel geloofden. De engelen wilden God
troosten en één van hen zei tegen God: zullen wij naar
beneden gaan om de mensen weer te laten geloven
in U en om hen iets te laten zien van het leven zoals
U bedoelde? Goed, zei God ….. ga je maar verkleden.
De engelen gingen snel naar hun verkleedkamers en
kwamen terug bij God ….. helemaal in het wit en met
vleugels. Toen God zag dat ze er zó uitzagen zei Hij:
zó zien jullie er niet uit. Zó gaan mensen niet in jullie
geloven en al helemaal niet in wonderen. Ga zo ge-
woon mogelijk, in spijkerbroek, blauwe koltrui, een
leggin en doe wat gel in je haar. De engelen gingen
weer terug naar hun kleedkamers en toen ze weer bij
God kwamen, zei Hij: prima, ga nu maar naar bene-
den.
Men zegt dat ze nog steeds niet teruggekeerd zijn bij
God en nog altijd op aarde rondlopen. Ze zeggen ook
dat je buurman een engel kan zijn, of de bakker, de-
gene die naast je zit in de kerk of die je zomaar ergens
anders ontmoet. Gewoon iemand die naar je luistert,
echte aandacht voor je heeft, of iemand die voor je
zorgt, je troost, bemoedigt, een handje helpt, of een
woord zegt dat je raakt, verwarmt.
Kortom: die engel …….iemand die er op het juiste
moment is, het weer een beetje licht, lichter voor je
maakt zodat je het weer ziet zitten.  Zo kunnen we op
z’n tijd allemaal een e n g e l voor elkaar zijn.
        
                  *     *     *     *     *     *     *     *
Niet alleen om iets wonderlijks uit vreemde verten,
niet alleen om een engel de aarde hoog te boven
bidden wij ………
maar om engelen van mensen, dagelijks om ons
heen,
om het wonder van vrede voor hier en overal.
 
Wim van der Kooij

GEBED VOOR OEKRAINE
God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens
zwijgen.
 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in
ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen
moed om vol te houden.
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot
worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons
hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst
en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede
gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mild-
heid, vertrouwen en zachtheid.
 
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onder-
linge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht
op Uw hoopvolle toekomst. 

Amen
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