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Kerstfeest 2020
Beste schipper
Wat een raar jaar hebben we achter de rug. En wat een
vreemd Kerstfeest deze keer. Het c-woord lijkt ons
behoorlijk in de greep te houden. Kerkdiensten online,
met 30 personen, of zelfs zoals in Duisburg en Mannheim
helemaal niet meer mogelijk.
Allereerst hopen we dat het u en uw geliefden ondanks
alles goed mag gaan. Menigeen werd of is geveld door ziekte en zorgen. De één gelooft er
niet zo in, de ander is er doodsbang voor. Maar het is hoe dan ook een verwarrende tijd.
Een verwarrende tijd voor iedereen, ongeacht geloof of overtuiging. Maar….
Wat ben je bevoorrecht als je Christus mag kennen in je leven. Te weten dat hoe het in de
wereld ook gaat, Hij er bij is. Dat het Hem niet uit de hand loopt. Dat Hij je kracht en troost
biedt. Dat je in zijn kracht hoop en moed kunt houden. En nee, dan is het lang niet altijd
makkelijk, maar je staat er niet alleen voor. Zelfs niet als je helemaal alleen bent. Want je kan
met Psalm 23 getuigen: ‘Al moet ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad want Hij is bij
mij.’ Hij gaat mee! En dat is ons houvast. Met die zekerheid naderen we het einde van dit jaar
en richten we ons op het nieuwe jaar. Met goede en gegronde hoop.
En vanuit die overtuiging mogen we Kerstfeest vieren. Al is het online. Of met slechts
enkelen. Of zelfs helemaal alleen. Kerstfeest brengt ons die hoop. Nu, maar ook toen. Jozef en
Maria waren ook maar alleen. Zij konden er ook niet meer in. Mochten er niet bij. Waren
eigenlijk niet welkom. En dat in zulke omstandigheden. Jonge mensen met een bizar verhaal.
Wie geloofde het eigenlijk dat ze zomaar zwanger was geraakt? Enerzijds verheugd vanwege
het kindje dat ze draagt, anderzijds de zorg en de moeite van het –hoe moet dat nou-. Zo
verwarrend, vermoeiend.
In de eenzaamheid van een stal, een grot wordt Hij geboren. Jezus Christus de Redder. De
Heiland, Heelmaker. Hij kiest ervoor om midden in de narigheid van ons bestaan terecht te
komen. Niet in een paleis of tempel, maar in een voerbak. Zo vieren we dit jaar Kerstfeest op
een heel andere wijze dan anders. Maar spreekt het Kerstfeest ook heel bijzonder. Jezus
Christus die komt in een wereld die zucht onder Covid. Hij houdt geen afstand van anderhalve
meter. Heeft geen mondkapje of masker. Hij is gekomen om onze ziekten en zonde op zich te
nemen en het weg te dragen aan het kruis. Dat kruis dat als het werkelijke afdoende vaccin
ons geneest en bevrijdt. Voor altijd en eeuwig.

Wij als binnenvaart predikanten wensen u een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2021
toe!
ds. Louis Kruger en ds. Dirk Meijvogel
Schipperskerstfeest tweede Kerstdag
We nodigen u hartelijk uit voor de online viering van een schipperskerstfeest op zaterdag 26
december om 16.00 uur. Dit is een gezamenlijke viering van de Koningskerk en de
Nederlandse Kerk aan de Ruhr. U kunt deze volgen op de website van de Koningskerk:
www.koningskerk.org
Van harte aanbevolen!
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