
Jeruzalem, december 2022. 

 

Lieve familie, vrienden en andere betrokkenen, 

Te midden van alle Kerstpost, dwarrelt ook onze groet   

uit Jeruzalem bij jullie binnen.                                                                                

Deze keer een foto impressie. 

Hoe wordt Kerst zichtbaar in een land waar de overgrote 

meerderheid van de populatie dit niet viert? 

Nu er geen beperkende maatregelen meer zijn in 

verband met Covid, stromen de pelgrims het land binnen 

en Bethlehem’s economie leeft op.  

 

 

In Jeruzalem is de Christelijke 

wijk van de Oude stad de enige 

plaats waar uitbundig Kerst 

wordt gevierd. In decoraties op 

straat, maar ook in de kerken die 

hun deuren openstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velen die zich niet rekenen tot het christelijk 

bevolkingsdeel maken van de gelegenheid 

gebruik om mee te genieten van de sfeer en 

het lekkers. Anderen proberen erachter te 

komen waar Kerst nu eigenlijk echt over 

gaat…. 

Christ Church houdt op Kerstavond open huis 

met glühwein en kerstkoekjes op de 

binnenplaats en kerstliederen in de kerk. 



 

     Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 

    Verhef ze, aloude ingangen;                  

    de Koning vol majesteit wil binnengaan. 

    Wie is hij? die Koning vol majesteit? 

    De HEER van de hemelse machten, 

    Hij is de Koning vol majesteit. 

    Psalm 24:9,10 

 

 

De aanloop naar Kerst en de jaarwisseling is bij uitstek een periode waarin we omzien en vooruitzien.                                         

In de kerkelijke traditie heet het niet voor niets Advent, dat 

verwijst van de KOMST van Jezus in het menselijke bestaan 

inmiddels 2000 jaar geleden.  

Ook kijken we uit naar de wederkomst. Niet als een escape, 

een ultieme oplossing voor alles wat ons niet zint in deze 

wereld, of wat wij als een onoplosbaar probleem zien, maar 

omdat we uit de Bijbel weten dat de eerste en de tweede 

komst onlosmakelijk verbonden zijn met Gods reddingsplan 

voor de wereld. Zijn Koninkrijk dat komt. 

Dat Koningschap is niet ceremonieel en tijdelijk, maar 

betrokken en voor eeuwig! 

Ruim 700 jaar voor de geboorte in Bethlehem, werd Hij als Messias aangekondigd door Jesaja: 

“Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst”. Aloude woorden die in deze dagen 

veel gelezen en gezongen worden. (Jesaja 9:5) 

Zijn vrede bidden we deze wereld toe en ook jullie allen met wie we ons verbonden weten. 

Met heel veel dank voor jullie meeleven, gebed, bemoediging en bijdragen in het jaar dat 

we achter ons laten. 

Van harte mooie kerstdagen en Gods zegen voor 2023 gewenst!  

Ron en Nelleke 

 


