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Onze laatste kalender 
 
Dit is de laatste kalender van de oecumenische werkgroep 
Gouda West. Wij waren 25 jaar geleden opgericht om mensen 
te helpen naar Kerstmis en Pasen toe te leven en tevens daarbij 
bij te dragen aan de lokale oecumene. 
 
Begin dit jaar hielden wij een enquête naar de waardering van 
onze kalenders en vespers bij de deelnemende gemeenten, 
parochies en kerken. Uit de enquête bleek dat de kalenders en 
vespers de respondenten redelijk goed hielpen om naar 
Kerstmis en Pasen toe te leven, maar niet zoveel aan de lokale 
oecumene bijdroegen. Omdat er ruim aanbod van kalenders en 
vespers voor zowel Advent als de 40-dagentijd is, zijn onze 
kalenders en vespers dus niet zo nodig.  
 
Toen de werkgroep zo’n 25 jaar geleden begon, zag alles er 
anders uit. Voor de meeste leden van de aangesloten kerken 
waren Kerst en Pasen dagen die je vierde op de dag zelf, 
zonder je in de voorgaande periode daar naartoe te hebben 
geleefd. Er was nauwelijks aanbod van kalenders voor Advent 
of de 40-dagentijd. Vespers werden hooguit in de Stille Week 
gehouden. Oecumene was een strijdpunt. Onze doelstellingen 
beantwoordden daarom aan een behoefte. 
 
Na 25 jaar is het tijd om te stoppen. Maar zomaar stoppen 
voelt niet goed. Wij hebben daarom gekozen een laatste vesper 
te houden en nog één keer een adventskalender uit te brengen. 
In deze kalender kijken wij terug naar het ontstaan van de 
werkgroep. En kijken wij vooruit door alternatieven voor de 
kalender en de vespers te bespreken. 
 
De afsluitende vesper wordt gehouden in de Westerkerk op 
vrijdagavond 9 december om half acht. Om acht uur volgt een 
informele ontmoeting onder het genot van een hapje en een 
drankje in de zaal achter de kerk. U bent van harte welkom. 
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Ten geleide 
Geef het levenslicht door 

Hierbij biedt de Oecumenische Werkgroep Vespers, bestaande 
uit kerkleden uit katholieke en protestantse traditie, u deze 
laatste  Adventskalender aan.  
In deze kalender zijn gebeden, liederen, kinderbladen, 
liturgische bloemschikkingen en meditatieve teksten 
opgenomen. Tevens vindt u op elk kalenderblad de dagelijkse 
lezing van het Nederlandse Bijbelgenootschap. 
De kalender hebben we het thema ‘Geef het levenslicht door!’  
gegeven, mede geïnspireerd door de geloofsmethode ‘Kind op 
Zondag’  
In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als 
God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf 
wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van 
Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 
8:12). Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In 
deze tijd van verwachting horen we over vijf vrouwen. uit het 
geslachtsregister van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en 
Maria die daarbij een belangrijke rol spelen. Het is opvallend 
dat Matteüs, naast voorvaders van Jezus, ook deze 
voormoeders noemt. Hij doorbreekt daarmee het ‘normale 
patroon’ van die dagen. De vrouwen die genoemd worden zijn 
bijzondere vrouwen. Op hun eigen wijze geven ze iets weer 
van de Messias zoals: het opkomen voor recht, ruimhartigheid, 
trouw en het doorgeven van de vrede.  
Met de handreikingen in deze kalender wenst  de Werkgroep 
Oecumenische Vespers u een goede Adventstijd toe! 

               Agnes Prins-van Dijk 
 
Samenstelling kalender: Dineke Buijs-Tigelaar, Cilia van Hofwegen, 
Netty van der Linde, Ineke Polet, Ds Catrien van Opstal, Truus den 
Ouden-van der Valk, Hans Wierenga en Agnes Prins-van Dijk.  
 
Eindredactie kalender:  
Agnes Prins-van Dijk. agnes.prinsvandijk@gmail.com   
Druk: HenksBox contact@henksbox.nl   
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Zaterdag 26 november 2022    Lezing: Filippenzen 1:12-26 
 
Bloemschikking 1ste Advent 
 

 
 
Gebroken identiteit  
Batseba, de vrouw van Uria 
 
Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist 
niet? In veel niet-westerse culturen is het kennen van elkaars 
stam/achtergrond heel belangrijk: het stempelt je herkomst en 
daarmee ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd 
van Jezus. Heel opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus’ 
stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke 
achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen tot en 
met Kerst stil. Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze 
Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is 
erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en 
plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo. 
Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar 
voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat! 
 
Bron; https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/  
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Zondag 27 november 2022    Lezing: Filippenzen 2:12-18 
1e Adventszondag Ad te Domine, levavi                    Liturgische kleur: paars 
 
 
Overweging bij 2 Samuel 11:14-27 
 
Het was voorjaar. De strijd met de Ammonieten was weer 
begonnen. Mijn man Uria was op pad met het leger en weinig 
thuis. Op een mooie namiddag kreeg ik bezoek. Eerder die dag 
had ik mijn maandelijkse reinigingsritueel uitgevoerd op de 
open binnenplaats van ons huis. De bezoekers bleken bodes 
van de koning te zijn. Ze verzochten mij, met hen mee te 
komen. De koning had mij ontboden.  
Of ik had kunnen weten dat onze binnenplaats zo zichtbaar 
was vanaf het paleisdak? De koning liet mij bij zich komen. 
Vriendelijk en gastvrij ontving hij mij. Hij sliep met me. Korte 
tijd later bleek dat ik een kind verwachtte. Wat kon ik doen? In 
al die tijd was mijn man niet thuis geweest. Ik liet het de 
koning weten.  
Een poos hoorde ik niets. Tot er op een dag weer bodes van de 
koning aan de deur kwamen. Mijn man was gesneuveld. Ik 
stond er alleen voor. Een periode van rouw volgde. Direct na 
afloop van de rouwperiode kwamen er opnieuw bodes van de 
koning. De koning nam me tot vrouw.  
Enige tijd later werd ons kind geboren. Al snel werd het kind 
ernstig ziek. De koning was zeer ongerust. Hij zonderde zich 
af. Onophoudelijk vastte de koning en bad hij voor het herstel 
van het kind. Maar dat mocht niet baten. Ons kind stierf.  
Zijn bedienden durfden het hem niet te zeggen. Maar de 
koning merkte aan het gedrag van zijn dienaren dat het kind 
gestorven was. Ook toen verstootte de koning mij niet. Hij had 
veel verdriet om het kind en troostte me. Samen kregen we 
nog een kind. Salomo. De koning wilde dat dit kind zijn 
troonopvolger zou worden. Daar heb ik later bij David voor 
moeten pleiten. Maar, zo geschiede. 
 

       Dineke Buijs-Tigelaar 
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Maandag 28 november 2022    Lezing: Filippenzen 2:19-30 
 
Column bij Uria; 2 Samuël 11,(1)14-27 
 
Het verbaasde de onderzoekers. Direct na de tweede 
wereldoorlog probeerden ze door middel van diepgravende 
gesprekken erachter te komen waarom Duitse soldaten zo hard 
doorvochten, ook wanneer het al lang duidelijk was dat ze niet 
konden winnen. Zelfs wanneer ze bijna kreupel het ziekenhuis 
verlieten en ze nauwelijks nog konden vechten. Wat bleek: het 
maakte niet uit hoe onrechtvaardig de oorlog was of hoe 
kansloos, noch hoe slecht de Führer of hoe hopeloos de 
legerleiding was. Het enige dat echt telde was dat niemand zijn 
maten in de steek wilde laten. 
Uria is een voorbeeld van zo’n soldaat. Bij een bezoek aan het 
paleis blijft hij slapen bij de ingang, in plaats van vijftig meter 
verder naar huis te gaan waar Batseba, zijn dierbare vrouw, op 
hem wacht. Omdat zijn maten op het open veld moesten 
slapen. Legerleiders zijn dol op dat soort soldaten. Ideaal 
kanonnenvoer.  
Uria moet vanwege het eigenbelang van koning David sterven. 
De koning geeft Uria zijn eigen doodvonnis mee, en Joab 
voltrekt het. Zo verhult David dat hij de vrouw van Uria tot 
overspel heeft gedwongen. Zo kan hij na haar rouwperiode 
met haar trouwen. Later schenkt Batseba aan Salomo het 
levenslicht, en zorgt ze, wanneer de tijd daar is, dat hij als 
koning zijn vader David opvolgt. 
Maar daarmee eindigt dit verhaal niet. Matteüs heeft het 
laatste woord, in zijn geslachtsregister van Jezus. Uria – zijn 
naam betekent ‘God is mijn licht’ – wordt naast David 
genoemd. David, schrijft Matteüs – is de vader van Salomo via 
de vrouw van Uria. Bij de geboorte van Salomo was Batseba 
nog steeds de vrouw van Uria, lijkt Matteüs te willen zeggen. 
Zo heeft Uria zijn plaats gekregen in het voorgeslacht van 
Jezus. Jezus, de door God gegeven weg, waarheid en licht. 

    Hans Wierenga 
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Dinsdag 29 november 2022             Lezing: Jesaja 9:7-16 
 

 
 
De weg van Bathseba 
 
“Als ik me kwetsbaar opstel loop ik gevaar 
Als ik me laat zien 
kan iemand mij raken 
 
Ik wil leven 
zonder angst 
zonder dreiging van macht en geweld. 
 
Mijn lichaam is een bron  
van liefde 
van genieten 
van er mogen zijn zoals ik ben.” 
 
Jasja Nottelman 
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Woensdag 30 november 2022         Lezing: Jesaja 9:17–10:4 
 
Adventskalender knutselen van wc-rollen. 
 
Verzamel in ieder geval een heleboel lege wc-rolletjes. 
Vierentwintig en nog wat meer voor de zekerheid! Wat 
deze adventskalender zo mooi maakt zijn de materialen 
die je er nog meer bij gebruikt. Ga dus maar eens op zoek 
naar de mooiste garen, tape en stickers. 
Rood is natuurlijk een echte kerstkleur maar groen, goud 
of zilver zou ook kunnen. 
 

 
 
Ben je klaar? 
Dan kun je nog nadenken over hoe je je 
adventskalender van wc rolletjes uitstalt. Leg je ze in 
een grote schaal, hang je ze als een ketting op, 
bevestig je ze naast elkaar op een groot doek? 
 
Bron: http://www.gespotvoorjou.nl/adventskalender- 
knutselen-van-wc-rollen/ 
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Donderdag 1 december 2022              Lezing: Jesaja 10:5-19 
 
Eeuwige Wijsheid 
O, eeuwige Wijsheid, 
wij prijzen U en zeggen U dank, 
omdat Gij al uw macht hebt afgelegd 
en tot dwaasheid geworden zijt om onzentwil. 
 
Want in deze nacht zijt Gij tot ons gekomen als één van ons, 
een kind, afhankelijk en naakt, 
bedekt met het bloed van een vrouw, 
geboren in armoede en ballingschap, 
om aan armen het goede nieuws te verkondigen, 
om gebroken slachtoffers in vrijheid te laten gaan. 
 
Daarom, 
met de vrouw die U het leven gaf, 
met de vrouwen die als vrienden met U omgingen 
en U te eten en te drinken gaven, 
die woorden met U hadden 
en die U hebben ontroerd, 
 
met de vrouw die U zalfde voor uw dood, 
met de vrouwen die U hebben ontmoet als de Opgestane, 
met allen die U door de eeuwen heen hebben liefgehad, 
prijzen wij U en zeggen: 
 
Heilig, heilig, heilig, 
gij kwetsbare God, 
vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die komt  
in de naam van God. 
Hosanna in de hoge. 
 
Uit: Het Dienstboek
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Vrijdag 2 december 2022            Lezing:	Jesaja 10:20-27 
	
NLB 443 De engel Gabriël komt aangesneld 
 

 
 
Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
Jouw zoon, zo lang verwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
 
Verwondert kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
 
Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
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Zaterdag 3 december 2022            Lezing: Jesaja 10:28-34 
 
Bloemschikking 2de Advent  
 

 
 
Geloof in Gods liefde  
Ruth, de buitenstaander  
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar 
misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit 
je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in 
de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi daarom ook haar 
schoondochters aan de grensweer terug naar hun eigenland 
(Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar 
verbitterde schoonmoeder, in: ze begint over haar geloof in die 
bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. 
Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, 
gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze 
krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar 
liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, die 
buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus. 
 
Bron; https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/ 
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Zondag 4 december 2022  Lezing: Jesaja 11:1-10 
2e Adventszondag:  Populus Sion         Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Ruth 4:13-17 

Als ik over ontmoetingen met asielzoekers praat, zijn de 
reacties meestal positief. Soms zijn ze negatief. Want die 
vrouw uit dat verre land, hoe is ze hier gekomen, waar is haar 
man, wat heeft ze hier te zoeken? 
Ruth is ook zo’n vrouw over wie je van alles kunt denken. Ze 
woont in Moab. Uitgerekend zij wordt verliefd op een 
asielzoeker, een jongen die met zijn ouders en broer uit Juda is 
gevlucht omdat daar hongersnood heerst. Ze trouwen: door de 
doornen, naar de sterren. 
Lang duurt het geluk niet want haar man overlijdt. Ruth zou 
nu terug naar haar familie kunnen gaan, maar dat doet ze niet. 
Ze denkt niet alleen aan haar eigen verdriet maar ook aan dat 
van haar schoonmoeder Noömi. Die heeft niet alleen haar man 
maar ook twee zonen verloren. Ruth blijft haar echtgenoot 
trouw door te blijven zorgen voor zijn moeder. Hiervoor moet 
ze haar eigen geboorteland verlaten. Belangrijker is dat ze 
trouw blijft aan de familie van haar man aan wie ze een 
nageslacht wil bezorgen. 
De vrouwen gaan op reis, terug naar Juda. Daar aangekomen, 
wordt op hen neer gekeken. Ze bezitten niets en Ruth moet iets 
bedenken om te overleven. Ze verzamelt de graankorrels die 
bij het maaien blijven liggen. Boaz, de al oude eigenaar van 
het land, merkt haar wil tot overleven op. Ze trouwen en 
opnieuw: door de doornen, naar de sterren. Ze krijgen een 
zoon Obed. Zijn kleinzoon is uiteindelijk David, stamvader 
van het koningshuis. 
De vrouw die haar land is ontvlucht en nu in Gouda wacht op 
de komst van echtgenoot en kinderen, is ook zo’n sterke 
vrouw. Ik wens haar een snelle hereniging met man en 
kinderen. Ik wens die kinderen een nieuw vaderland waar ze 
gelukkig kunnen zijn. Of zoals in het Goudse stadswapen 
staat: per aspera ad astra, door de doornen, naar de sterren. 

            Cilia van Hofwegen  
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Maandag 5 december 2022              Lezing: Jesaja 11:11-16 

Column bij Boaz; Ruth (1,19b–2,12;) 4,13-17 
 
Ik ken een vrouw die emigreerde naar een ver land, in de hoop 
daar een toekomst op te kunnen bouwen. Wier man na enige 
tijd daar stierf, haar achterlatend met zes jonge kinderen. Mijn 
moeder. Daarom ontroert het boek Ruth mij elke keer 
opnieuw. In het verhaal van Naomi zie ik dingen van mijn 
moeder terug: het gebrek aan perspectief in Nederland, de 
hoop op een nieuwe toekomst (in haar geval in Australië), de 
teleurstelling en radeloosheid toen mijn vader overleed. En 
ook de innige band tussen haar en mijn vrouw, alsof ze hun 
hele leven elkaar al kenden en lief hadden. Zoals Naomi en 
Ruth.  
Maar ook zoals talloze andere koppels van mensen, die ergens 
op hun respectievelijke levenspaden elkaar ontmoeten en een 
klik met elkaar hebben. Koppels die in de Bijbel beschreven 
staan, zoals David en Jonathan, maar ook koppels die in onze 
stad wonen. Gewone en ongewone mensen, allemaal 
bijzonder. 
Boaz is gefascineerd door de band tussen Ruth en Naomi. Bij 
zijn eerste ontmoeting met Ruth vertelt hij haar zelfs dat hij 
zich tot in de puntjes daarover heeft laten informeren. Het is 
een fascinatie zonder bijbedoelingen, hij durft niet te denken 
dat ze maar iets voor hem zou voelen. Hij is weliswaar rijk, 
maar ook aan de oude kant. En hij is de zoon van een 
voormalige heidense hoer, Rachab. Het is niet verwonderlijk 
dat hij een vrouw mist. Reken maar dat dit alles pijn doet. 
Reken maar dat dit het verlangen om onvoorwaardelijk te 
worden geaccepteerd voedt. Wederzijdse loyaliteit door dik en 
dun, daar snakt zijn ziel naar. 
Boaz is niet te houden wanneer blijkt dat Ruth voor hem open 
staat. In één dag is alles in kannen en kruiken, hij mag voor 
Ruth de losser zijn. En zo wordt hij een voorvader van de 
Verlosser. 

               Hans Wierenga  
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Dinsdag 6 december 2022    Lezing:	Jesaja 12:1-6 
 
 
Ruth 
 
Er was enkel duisternis en rouw, 
toch bleef jij trouw. 
Je hebt gekozen voor haar Heer. 
In jouw lot bracht Hij een keer. 
Je kwam in het beloofde land. 
 
De Heer die alle harten kent 
heeft zich tot jou gewend. 
Zo werd je door Hem ingelijfd. 
Verwachtingsvol ben jij verblijd. 
Je mocht bouwen aan Zijn plan. 
 
Hoe wonderlijk is dan de weg. 
God heeft de lijnen uitgelegd 
van voorgeslacht tot Koningszoon, 
die heersen zal op Davids troon; 
de Blinkende Morgenster. 
 
Aan de horizon schijnt licht 
advent, de Redder is in zicht. 
Gelovig mag een ieder stralen. 
God zal uit alle natiën ze verhalen 
en voegen in ’t verbond. 
 
uit de serie vrouwen in de geslachtslijn van Jezus 
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Woensdag 7 december 2022      Lezing: Filippenzen 3:1-11 
 

 
 
 
Bron; https://www.openhofkampen.nl/taakgroepen/jeugd/444-online-
kindernevendienst-29-november 
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Donderdag 8 december 2022      Lezing:	Filippenzen 3:12-21 
 

 
 
Om geloof bidden wij 
te midden van alle ongeloof, 
mensen die zich niet op U 
noch op elkaar verlaten, 
of die menen U te dienen 
door een ander af te maken. 
 
Om geloof bidden wij, 
hier en ginds in onze wereld, 
opdat wij in staat zijn 
vertrouwen te hervinden 
en vrede te maken. 
 
Om geloof bidden wij 
wij kunnen niet zonder 
 
Jan van Opbergen  
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Vrijdag 9 december 2022    Lezing: Jesaja 13:1-5 

 
Laatste vesper in de Westerkerk om 19:30 uur 
Thema;   Geef het levenslicht door! 
Voorgangers; Dineke Tigelaar en Agnes Prins-van Dijk. 
Muziek;  Truus den Ouden-van der Valk.  
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Zaterdag 10 december 2022  Lezing:	Jesaja 13:6-18 
 
Bloemschikking 3de Advent 
 

 
 
Vergeving en bevrijding 
Rachab, de hoer 
Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door dat werk 
bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. 
’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst 
voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn 
volk telkens bevrijdt (Jozua2). Bij haar wakkert dat juist een 
verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en 
bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte 
haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee 
Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. 
Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele 
familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij 
deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige 
Redder, leidt. De hoer Rachab werd door Jozua gespaard, 
samen met haar hele familie. 
 
Bron; https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/ 
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Zondag 11 december 2022         Lezing:	Jesaja 13:19-14:2 
Adventszondag:  Gaudete  Liturgische kleur: roze 
 
Overweging bij Jozua 2: 1-24 en 6: 22-25 
 
‘Enige koppigheid en vastberadenheid is jou niet vreemd’ 
werd er wel eens tegen mij gezegd, ‘dat heb je vast van je 
overgrootmoeder’. Zo kán een stukje genealogie soms 
verklaren wat in latere nazaten nog te bemerken valt. Een 
bepaald gen kan doorgegeven worden. 
Maar hoe zou dat met Jezus zitten, mens als ieder ander met 
fouten en gebreken, maar ook zoon van God, waarvan wij 
weten: God is goed en dan bedoelen we, helemaal af, zoals wij 
immers ook geschapen zijn. 
Kijken we dan naar één van de voor-moeders van Jezus, 
Rachab, een hoer, u kent het verhaal vast wel, dan zouden wij 
daar wellicht niet zo trots op zijn, alhoewel zij wel het leven 
van 2 verspieders redde door hen over de stadsmuur van 
Jericho te laten ontsnappen. Zij durfde, zij ging door ontzag en 
vastberadenheid door, zoals later ook Jezus dwars tegen het 
moralistische denken van zijn tijd heen brak want sprak hij 
zelfs niet met een vrouw die al 8 mannen had versleten? 
De Rabbijnse traditie zegt trouwens dat Rachab later met 
Jozua trouwde die het volk Israël het beloofde land in leidde. 
Door haar daad spaarde zij het leven van anderen, gaf het 
levenslicht door, zou je kunnen zeggen maar was ook 
vastberaden omdat ze van de God van Israël had gehoord die 
leven en licht brengt in mensenlevens en mensen redt. 
Zo mogen wij ook vol vastberadenheid en vertrouwen uitzien 
naar het feest van het Christus, het Vredeskind, waarvoor alle 
lichten worden ontstoken en ons leerde: Onrecht zal hoe dan 
ook niet eeuwig duren en ruzie wint het van liefde nooit; 
dwars door een muur zie je bloemen ontluiken en mogen we 
met psalm 18 zeggen: Met mijn God klim ik over een muur! 

             Netty van der Linde 
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Maandag 12 december 2022  Lezing: Jesaja 14:3-11 
 
Column bij Salmon; Jozua (2,1-24;) 6,22-25 
 
Het valt niet mee om de zoon van een grote man te zijn. 
Mensen verwachten van jou dat jij net zoals je vader bent. 
Maar als hij zich thuis evenzeer de grote man uithangt, heb je 
nooit de ruimte gekregen om je zo te ontwikkelen. Om de 
haverklap word je om de oren geslagen met ‘Doe dat, omdat ik 
het zeg’ en ‘Denk dit, want het is mijn waarheid’. Terwijl je 
vader een dijk van een cv opbouwt, blijf jij een grijs figuur. 
Zoiets lijkt Salmon te zijn overkomen. De vermeldingen van 
zijn vader Nachson zijn talrijk. Nachson was leider van de 
zonen van Juda gedurende de 40 jaren in de woestijn. Nachson 
was volgens de Midrash de eerste die de Rode Zee inliep, pas 
toen het water tot zijn neus kwam spleet de zee. Nachson was 
de eerste die namens de stammen van Israël een offer in de 
tabernakel mocht brengen. Nachson was een leidend figuur bij 
de volkstelling. 
En Salmon, zijn zoon? Hij trouwde met Rachab en werd de 
vader van Boaz, dat is alles. 
Dat stond niet zo goed op zijn cv. Hij trouwde met een 
voormalige heidense hoer. Iemand die niet paste in de 
Israëlitische samenleving van toen, die- o ironie - de tale 
Kanaäns niet kende, de wetten niet snapte, dingen had gedaan 
waar je niet over mocht praten. 
Haar naam – Rachab - is afkomstig van een werkwoord dat 
vertaald wordt met ‘ruimte maken, groter en wijder worden’. 
Een grote vrouw, die veel ruimte innam, veel tegenstellingen 
overbrugde. Open en gesloten. Liefdevol en listig. Hoer en 
heilsoldaat. Randfiguur en grote verbinder. Redder en 
volksverrader. Initiatiefrijk. Zal Salmon niet in haar schaduw 
hebben gestaan? 
Salmon durfde zich aan haar te geven. En zo werd hij 
voorvader van Jezus, het licht van God.  

    Hans Wierenga 
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Dinsdag 13 december 2022            Lezing: Jesaja 14:12-23 
 
Rachab 
 
Rachab wie kent jou niet 
daar op die hoge muur 
een gastvrouw op en top 
voor iedereen te huur. 
 
Wie zal er argwaan wekken  
en denken aan een open poort 
waardoor Gods volk zal binnen 
treden. 
Jouw redding was het rode koord. 
 
Rachab wonderlijk is de weg 
die God met jou eens ging. 
Je mag een schakel in het koord 
naar de verlosser zijn. 
 
Nu ligt Gods land voor ieder open 
het  hemelde Jeruzalem. 
De heiden mag er binnen lopen 
die zich bekeert tot Hem. 
 
Jezus Christus is ons rode koord 
met Vader zijn wij zo verbonden. 
Wees welkom is Zijn liefdeswoord, 
want Hij betaalde voor de zonden. 
 
uit de serie vrouwen in de geslachtslijn van Jezus 
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Woensdag 14 december 2022            Lezing: Jesaja 14:24-32 
 
Raamversiering maken; 

Dit heb je nodig; 
*printer,  
*papier,  
*schaar 
*touwtje,  
*lijm  
*kleurspullen en 
*glitters 
 
Eerst printen, dan 
inkleuren en met een 
schaar uitknippen.  
Je kunt ook nog glitters 
op de sterren plakken. 
Dit geeft een mooi effect 
als ze bewegen en er een 
lichtje op schijnt.  
Knip het engeltje, de 
kerstbal en de kerstklok 
2x uit. Kleur ze beide in 
en lijm ze dan op elkaar, 
zodat je ze aan beide 
kanten van het raam 
mooi kunt zien.  
Zet de 3 sterren en de 
decoraties onder elkaar 
vast met een dun touwtje.  
 
 
 
 

Bron;http://kids.flevoland.to/knutselen/kerst-raamversiering.shtml  
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Donderdag 15 december 2022        Lezing: Filippenzen 4:1-9 
 
 
Bent u er nog, God? 
De dagen worden korter. 
De nacht dringt zich op. 
Het licht verdwijnt. 
En u? Bent u er nog, God? 
Of heeft u zich verborgen? 
Ergens in het dichte duister. 
Heeft u het gezien? 
Het kind dat gepest wordt. 
De vrouw die sterft van de honger. 
De jongen met een geweer in zijn hand. 
De man met zijn leven  
in een boodschappenkarretje 
zwervend over straat. 
Soms wordt het ineens zo donker 
Soms komt de duisternis zo dichtbij. 
Bent u er nog, God? 
Laat uw licht doordringen  
in het leven van mensen. 
Laat uw licht opgaan 
over wie in het donker zitten. 
Moge dit vlammetje 
Het begin zijn van het licht  
waarop wij hopen. 
Licht voor de wereld. 
Licht voor alle mensen. 
Licht van de vrede. 
 
Uit: Licht dat nooit meer dooft. 
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Vrijdag 16 december 2022    Lezing: Filippenzen 4:10-23 
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Zaterdag 17 december 2022            Lezing: Matteüs 1:1-17 
 
Bloemschikking 4de Advent 
 

 
 
God met ons 
Tamar, de weggestuurde 
Jaarlijks schitteren kerstreclames met dure cadeaus en veel 
gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor een 
moment van ‘het goede leven’. Maar wat nou als je niemand 
hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat 
dan het lachen? Matteüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar 
deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar 
om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het 
familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar 
komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook 
nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list 
raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus 
zich niet voor haarellende maar verbindt zich met haar als de 
Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst. Juda herkende haar 
en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan 
mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.’ 
 
Bron; https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/  
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Zondag 18 december 2022          Lezing: Matteüs 1:18-25 
4e Adventszondag:  Rorate Coeli        Liturgische kleur: paars 
 
Overweging bij Tamar; Genesis 38,(1)24-30 
 
Mattheus noemt in de geboortegeschiedenis van Jezus vijf 
vrouwennamen; één van die voormoeders is Tamar. Tamar is 
een vreemdelinge, een Kanaänitische. Tamar trouwt met een 
zoon van Juda (nakomeling van Abraham).  
Vóór zij kinderen krijgen, sterft hij. Schoonvader Juda geeft 
haar zijn tweede zoon ten huwelijk. 
Die sterft ook. Nu durft Juda niet, haar zijn derde zoon ten 
huwelijk te geven.  
Hij stuurt Tamar terug naar het huis van haar vader. Dat is het 
ergste wat een kinderloze weduwe kan overkomen.  
En Tamar? Ze weigert; neemt haar leven in eigen hand; zet 
een zeer ongebruikelijke stap. Als Juda, haar schoonvader, op 
reis gaat, verkleedt Tamar zich als hoer, en wacht hem op. Er 
gebeurt van alles. Juda herkent haar niet; hij ligt bij haar; 
belooft haar als dank een geitenbokje te sturen. En Tamar 
vraagt hem een onderpand: zijn zegelring!  
Drie maanden later krijgt Juda bericht: uw schoondochter is 
zwanger. Juda reageert: breng haar de stad uit, zo'n vrouw 
moet verbrand worden.... Dan confronteert Tamar hem met 
zijn zegelring. En Juda moet bekennen: 'Ik ben schuldig; ik 
weigerde haar mijn derde zoon'.  
Dit optreden van Tamar doet denken aan de levensweg die 
gewezen wordt in Deuteronomium: ”De Heer uw God 
verschaft weduwen recht, bewijst vreemdelingen zijn liefde.”  
Met de komst van Jezus klinkt deze weg op vernieuwende 
wijze. Het Koninkrijk van God breekt door! En Jezus zegt: “Ik 
ben de goede Herder; ook van schapen uit een andere 
schaapskooi; ook zij zullen naar mijn stem luisteren: er zal één 
kudde zijn, met één herder”.  
En zo krijgt Tamar, de vrouw die durft te strijden voor 
rechtvaardigheid, een betekenisvolle positie als voormoeder 
van Jezus.               Ineke Polet  
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Maandag 19 december 2022         Lezing; Romeinen 1:1-15 
 
Column bij Juda; Genesis 38,(1)24-30	

Dat Juda niet langer bij zijn broeders en vader woont, kunnen 
wij ons goed voorstellen. Immers, Jacob had altijd Lea, Juda’s 
moeder, op het tweede plan gezet. Rachel, daar hield hij van, 
en van haar zoons Jozef en Benjamin. Zijn overige zonen 
moesten maar dulden dat Jozef en Benjamin stelselmatig 
bevoorrecht werden. Hun oplossing – het verkopen van Jozef 
als slaaf – maakt de zaak alleen maar erger. Juda en zijn broers 
voelen zich schuldig, elk op hun eigen manier. 
Juda zoekt zijn heil buiten de verstikkende gemeenschap 
waarin hij was opgegroeid. Hij gaat voor zichzelf. Dat blijkt 
uit hoe hij met zijn schoondochter Tamar omspringt. Twee van 
zijn zonen sterven, en dat heeft allemaal met haar te maken, 
denkt hij. Zijn derde zoon wil hij kostte wat het kost tegen 
haar beschermen. Hij ziet zijn kans schoon met haar af te 
rekenen, wanneer zij zwanger blijkt te zijn. Tamar is een hoer, 
ze moet dood.  
Wanneer blijkt dat juist Juda aan hoererij schuldig is, vindt 
Juda niet dat hij straf verdient. Juda veroordeelde Tamar naar 
haar daden en zichzelf naar zijn bedoelingen. Dat doen wij 
allemaal, daardoor meten wij met twee maten. Wij zijn mild 
voor onszelf en hard naar anderen. Bijgevolg beleven wij 
kritiek van anderen als een aanval op onze bedoelingen. Zo 
hebben wij geen racistische bedoelingen, dus zijn wij 
verontwaardigd wanneer ons wordt verweten dat ons handelen 
racistische gevolgen heeft.  
Later, wanneer Benjamin de rest van zijn leven in een 
Egyptische gevangenis moet zitten, biedt Juda aan de plaats 
van Benjamin in te nemen. Voorwaar, een omslag van 
jewelste! Een omslag die hij alleen heeft kunnen maken door 
de pijn van Jacob tot zich toe te laten, en daardoor zijn 
bedoelingen te begrijpen. Zo komt Juda los van zijn verleden. 
En wordt hij voorvader van het heil. 

    Hans Wierenga  
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Dinsdag 20 december 2022       Lezing; Romeinen 1:16-3 

 
 
Tamar, palm van God 
 
Een palm die vrucht wil dragen 
al wordt het tot je eigen schand. 
In onrecht bleef je klagen, 
nam recht in eigen hand. 
 
Maar God heeft het genomen 
gewogen en gebogen 
om tot een recht lijn te komen. 
Hij had jouw heil voor ogen. 
 
Zo werd jij schakel in de lijn 
van Christus voorgeslacht 
die naar de mens gesproken 
Zoon van koning David was. 
 
uit de serie vrouwen in de geslachtslijn van Jezus 
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Woensdag 21 december 2022         Lezing; Romeinen 2:1-16 
 
Kleurplaat; 

Bron; http://www.kleurplaten.nl/christelijk/kerstmis-kindje- 
jezus-geboren-k-10577.html  
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Donderdag 22 december 2022          Lezing; Psalm 14 
 
Komst (wachten) 
 
Heer, mijn God 
mag ik geloven 
dat uw Naam is 
"Ik zal bij je zijn" 
een naam als een afspraak, 
een belofte, 
een teken van leven? 
 
Mag ik geloven 
dat U ons leven binnenkomt 
zo klein en kwetsbaar, 
zo aards en afhankelijk 
als een pasgeboren kind? 
 
Mag ik geloven 
dat U tot ons komt 
als Vredevorst 
als Heelmeester en Raadsman, 
die zich laat noemen 
Immanuel, God met ons? 
 
Hoe kunnen wij U danken 
voor de komst van Jezus, 
de man van belofte 
die ons leidt naar 
het land van belofte, 
geloofd zij uw Naam. 
 
Jaap Zijlstra 
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Vrijdag 23 december 2022     Lezing: Titus 1:1-16 
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Zaterdag 24 december 2022     Lezing: Titus 2:1-15 
 
Bloemschikking Kerstmorgen 

 
 
God in ons 
Maria, moeder van Jezus 
Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook 
rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze 
getrouwd is, en niet van haar verloofde. De heilige Geest zelf 
had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het 
inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een 
bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazareth naar 
Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal 
terechtkomt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar 
eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste 
familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht 
van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou 
komen(Lucas 1:28-38). Die blijde boodschap belandt van 
haarverstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij 
ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
gastenverblijf. 
 
Bron; https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/  
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Zondag 25 december 2021     Lezing: Titus 3:1-14 
Eerste Kerstdag: Dixit Dominus   Liturgische kleur; wit 
 
Overweging bij Matteus 1:1-17 
 
De aangegeven lezing is uit Mattheüs; daarin gaat het vooral 
over Jozef. Daarom lezen we de lofzang van Maria uit Lukas 1 
ook nog. Hier niet man en vrouw, maar twee vrouwen. 
Elisabeth en Maria. Ze delen hun voor beide geheel 
onverwachte zwangerschap. Het is een intieme ontmoeting, 
waarbij zelfs het kind in Elisabeths schoot meedoet: het 
springt op van vreugde bij de blijkbare (h)erkenning van het 
kind dat in Maria groeit. Blijdschap van de nog ongeboren 
Johannes. Blijdschap van Elisabeth. Blijdschap van Maria.  
De vreugde springt er af! 
Maria zet het op een zingen. Haar lied ontstond niet toen 
Gabriël haar zijn boodschap bracht, maar op dit inter-
vrouwelijke moment. Dit lied van Maria wordt geboren uit dit 
delen met elkaar. Het wordt gehoord door de twee kindertjes-
in-wording en door Elisabeth en door ons.  Het klinkt, 
weerklinkt en echoot de eeuwen door!  
Maria begint haar vreugdelied bij zichzelf, maar meteen 
waaiert het uit, naar ‘alle geslachten die haar zalig zullen 
prijzen’, en ‘barmhartig is Hij (God) , van geslacht op 
geslacht’ en ‘Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens 
Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid’. Zij maakt deel 
uit van Gods geschiedenis van barmhartigheid en zij mag en 
wil daarin dienstbaar zijn. We horen in haar lied stukjes uit het 
danklied van Hanna, maar ook zinsneden uit psalmen en 
profetieën. Haar lied is geen privé-lied, maar opgebouwd uit 
traditie. Alle accent laat Maria vallen op Gods barmhartigheid. 
Maria voert de rij van zangers  Lukas’ Evangelie aan! Pas na 
haar volgen Zacharias en Simeon. Maria  is het, die jonge 
vrouw in wie geen hoogmoed is, alleen maar liefde, 
blijdschap, Maria die God op zijn woord  geloofde, -zij zet de 
toon. Moge haar lied ons aansteken om samen met haar ons 
geloofslied te zingen.          Ds Catrien van Opstal  
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Alternatieven voor kalenders en vespers 
 
Kalenders 
Er is een ruim aanbod van veertigdagenkalenders, 
adventskalenders zijn schaarser. Hieronder een niet 
uitputtende lijst. Omdat de URL’s van de kalenders vaak 
enorm ingewikkeld zijn, geven wij de zoektermen waarmee je 
ze kunt Googlen. 
 
Petrus 
Petrus is een site van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Voor velen van ons is het bekend van het Petrus 
Magazine, dat eens per kwartaal uitkomt. Elk jaar publiceert 
Petrus een veertigdagenkalender en een adventskalender. 
Die zijn gratis te bestellen via de Petrus site. Google ‘Petrus 
kalender’ en je vindt een pagina met een bestelformulier. Voor 
wie dagelijks de site wil bezoeken, is er verder een ruim 
aanbod van inspirerend materiaal. Petrus afficheert zich als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 
Kerk in Actie 
Vanaf 2023 geeft Kerk In Actie geen eigen 
veertigdagenkalender uit, maar verwijst ze naar de 
veertigdagenkalender van de Protestantse kerk (zie boven bij 
Petrus).  
 
Tearfund  
Al veertien jaar brengt Tearfund een veertigdagenkalender 
uit om bewust naar Pasen toe te leven. De kalender staat 
boordevol overdenkingen uit de Bijbel. De kalender is te 
bestellen op de site van Tearfund. Google ‘Tearfund kalender’.  
 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten 
De veertigdagenkalender van de VVP bevat inspiratie voor 
elke dag van de veertigdagentijd. Daarnaast bevat de kalender 
zoals altijd gebeden, gedichten, verhalen en vegetarische 
recepten. Google ‘VVP kalender’.   
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Studio LUV 
Studio LUV produceert een veertigdagenkalender die bestaat 
uit 40 losse kaartjes met op de éne kant het nummer van de 
dag en op de andere kant een mooie tekst en/of illustratie die 
je voorbereid op Pasen. Er zit een touwtje bij en knijpers om 
de kalender op te hangen. Met deze 40 dagen kalender leef je 
bewust naar Pasen toe, met elke dag een mooie bijbeltekst, 
spreuk of songtekst om even bij stil te staan. Verkrijgbaar bij 
de Evangelische boekhandel, te bestellen bij 
www.luvspakenburg.nl.  
 
Advent- en 40-dagenkalender MOV-groep (rk parochie) 
In deze bezinningsperioden wordt er een kalender gemaakt 
met gebeden en gedichten voor elke dag. 
 
Vespers 
Sint Jan 
Elke woensdagavond – dus ook in de Advent en de 
veertigdagentijd – wordt een avondgebed gehouden in de Sint 
Jan, van 19:30 tot 20:00 uur. Het avondgebed volgt de 
klassieke opbouw van de Vespers. Er is een vast orde van 
dienst gebaseerd op de ‘Orde voor het avondgebed’ zoals 
opgenomen in het Dienstboek, een proeve (1998). De Vespers 
gaan uit van de Protestantse Gemeente Gouda. De voorgangers 
zijn als predikant of gemeentelid betrokken bij de 
verschillende kerkelijke wijkgemeenten. De kerkmusicus van 
de Sint Jan, stadsorganist Gerben Budding, is verantwoordelijk 
voor de instrumentale en vocale muziek. De vesperscantorij is 
wisselend van samenstelling, al naar gelang de muziek het 
vraagt, en bestaat uit ervaren zangers uit de Protestantse 
Gemeente Gouda en daarbuiten. 
 
R.K. Parochie Sint Jan de Doper 
In de 40-dagentijd wordt er elke woensdagavond een meditatie 
gehouden, ieder keer in een andere geloofsgemeenschap. 
Zie de website www.sintjandd.nl  
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25 jaar: een kroniek 
 
Vandaag de dag is er volop aanbod van vespers en kalenders 
voor zowel Advent als de 40-dagentijd. Wij zijn vertrouwd 
geraakt met het idee dat wij Kerst en Pasen beter kunnen 
beleven door een lange aanloop te nemen, waarin wij stapje 
voor stapje deze enorme ingrepen in ons aards bestaan tot ons 
kunnen nemen. Kerst raakt ons des te meer wanneer wij de 
eeuwenlange voorbereiding daartoe in Gods geschiedenis met 
de mensen leren zien. Pasen en Goede Vrijdag ontstijgen onze 
dogmatische duiding en worden pure bevrijding wanneer wij 
samen met Jezus zijn pad naar het kruis belopen. 
Toen Ds. Wouter Klouwen in 1996 voorganger bij wijk VI van 
de Hervormde Gemeente werd, was dit een van de inzichten 
die hij meenam uit zijn vorige gemeenten. In 1997 nam hij het 
initiatief om vesperdiensten in de Westerkerk tijdens de 40-
dagentijd te houden. Dat sloeg aan. Dankzij de zeer goede 
samenwerking tussen de pastores van wijk VI, wijk A van de 
Gereformeerde Kerk (Ds. Hans Landman) en de RKK 
Sacramentskerk (pastor Piet van Loenen) werd dit in 1998 
oecumenisch opgezet, inclusief een gezamenlijke Aswoensdag 
dienst. In deze dienst deed pastor van Loenen de typisch 
katholieke handelingen als het verbranden van de oude 
palmtaken en het uitdelen van askruisjes, de schriftlezing met 
meditatie was voor één van de protestantse voorgangers en de 
dienst der gebeden voor de andere. Dat wisselde elk jaar. 
In 1999 werden vespers in de Advent hieraan toegevoegd. De 
Aswoensdag-dienst werd in de Sacramentskerk gehouden, de 
40-dagentijdvespers werden in de Westerkerk, en de 
Adventsvespers afwisselend in de Turfmarktkerk en het 
Brandpunt. Na enkele jaren stopte de Aswoensdagsdiensten, 
omdat de Sacramentskerk deelname verboden werd.  
In 2000 zijn de kalenders aan het project toegevoegd. Zo 
konden de mensen elke dag de gang naar Kerst respectievelijk 
Pasen beleven. Van meet af aan werden de kalenders door 
gemeenteleden en parochianen geschreven en gingen zij voor 
in de vespers, gecoacht door de voorgangers. 
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In 2002 gingen wijk VI en wijk A samen in de 
Westerkerkgemeente. In 2004 werd de parochie van de 
Sacramentskerk opgeheven. De parochianen belandden in de 
H. Josephkerk (Gouda Noord), de O.L.V. Hemelvaartkerk 
(Gouda Oost) en de St. Johannes Onthoofdingkerk 
(Moordrecht), waardoor deze parochies mee gingen doen. In 
2005 kreeg de kalender een bijlage van de Raad van Kerken, 
alle diensten van de aangesloten kerken stonden daarin. De 
Veste, de Ontmoetingskerk en het Evangelisch Lutherse 
Gemeente gingen meedoen met de vespers en kalenders. Later 
kwam ook de Oud Katholieke kerk erbij.  
De liturgie van de vespers is sterk geïnspireerd door Taizé en 
is in al die jaren dezelfde gebleven. Zelfs toen de vespers 
vanwege coronatijd per Zoom werden gehouden, zij het dat in 
elke dienst er een voorzanger was om de responsies en het 
gezang namens de gemeente uit te spreken respectievelijk te 
zingen.  
Er kwam steeds meer aandacht voor de vormgeving van de 
kalenders. Eerst was het een stapel A4-tjes met een paar 
nietjes, dan een A5-boekje met een paars kaft. Tot in 2013 
werden te lange artikelen met een kleinere lettergrootte 
passend gemaakt, sindsdien heeft de redactie er steeds strenger 
op toegezien dat artikelen tot 300 woorden werden beperkt. 
Eerst werd het gestencild en door de makers geraapt, 
vervolgens werd het rapen uitbesteed, en de laatste 14 jaar 
hebben drukkers het boekje geproduceerd. 
Dit relaas zou niet compleet zijn zonder vermelding van Gerrie 
Lokum-van der Waals. Vanaf 2000 tot daags voor haar dood 
in 2016 was zij de drijvende kracht achter de vespers en 
kalenders. Haar passie voor de oecumene en haar oog voor 
detail hebben er voor gezorgd dat door de vespers en de 
kalenders telkens mensen uit de deelnemende kerken 
gezamenlijk werden geïnspireerd door de grote daden van 
God. 
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