
Nieuwsbrief De Lichtbron  23 – 30 december 2022 

 

Kerkdiensten 

Zondag 25 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Kerstdag. 
Collecten:  

1. Kerk in Actie: Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland  

2. Kerk 

 

Komende diensten 

Zondag 1 januari 10.30 uur ds. Marjan Zebregs. Nieuwjaarsdag 

Zondag 8 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Epifanie. Bijbelzondag 
Zondag 15 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten. 

 

Bij de dienst op Kerstmorgen 

Vanaf kwart over 9 zingen we bekende kerstliederen en dat gaat door in de 

eredienst. In de kerstdienst lezen en overdenken we het gedicht ‘Maria’ en we lezen 

en overdenken het kerstevangelie volgens Lucas. Daarnaast horen we een 
waargebeurd verhaal op een Kerstavond.  

Komt allen tezamen in De Lichtbron of via het beeldscherm.  

U bent van harte welkom, ongeacht hoe vaak u anders in de kerk komt! 

Ds. Marjan Zebregs 

 

Maria 
Eerbiedig boog zij zich voor Uw besluit. 

Haar lichaam werd een tempel voor haar Heer 

- wat zocht Gij U een schaamle woning uit -  

de schaduw van Uw Geest kwam op haar neer. 

 

Dit wonder was voor haar verstand te groot, 

voor zoveel liefde was haar hart te klein, 
zij huiverde – want God kwam in haar schoot 

en wie is waardig moeder van de Heer te zijn? 

 

Soms voelde zij zich door dit Kind alléén,  

want wie die haar geheim geloven zou? 

Gescheiden van de mensen om haar heen 
vooral, toen Jozef haar verlaten wou? 

 

Toen heeft de Heer zich over haar ontfermd 

en Jozef deed wat Jahwe van hem vroeg:  

hij heeft het met Gods engelen beschermd: 

de moeder van het Kind – ’t Kind, dat de moeder droeg. 

 
Nel Benschop 

Uit: ‘Wit als sneeuw, gedichten rondom kerst’ 

http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


 

Vluchtelingenkinderen in Griekenland maken mee wat geen 

enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komen we in 

actie! Geef licht en toekomst aan kwetsbare kinderen.  

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland 

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland 

weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op 

hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, 

blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms 

wel jarenlang. 

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie 

eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de 

benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende 

activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In 

Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er 

taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De 

kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.  

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt u vluchtelingenkinderen in 

Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte 
of, maak uw gift over o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst. Meer informatie op 

kerkinactie.nl/kerst.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

Wandel je mee op 23 december? 

Kinderkerstfeest Wateringen is een 
kerstwandeling voor jong en oud op 

23 december 2022. 

De wandeling start om 18:45 in de Pleinkerk 

in Wateringen waar de kerstvertelling begint 

met mooie liedjes van het kinderkerstkoor. 

Daarna wandelen we gezamenlijk via het 
Hofpark richting de St. Josephkerk. Onderweg 

ontmoeten we de herders die een mooie 

boodschap krijgen van de engel, en natuurlijk 

de wijzen die de prachtige ster hebben gezien 

boven Bethlehem. In de St. Josephkerk zien 

we het kerstverhaal uitgebeeld door alle 

kinderen en sluiten we af met mooie liedjes 
die iedereen kan meezingen. Kom jij ook? 

Kerstfeest is het feest van het Licht, dus vergeet niet je lampion mee te nemen! 

Kinderkerstfeest Wateringen is een gezamenlijk initiatief van De Lichtbron, de 

Pleinkerk en de St. Josephkerk. 

 

Kerstgroet ‘Verbinding’ 
Met Kerstmis gedenken we van alle christelijke feestdagen misschien wel het meest 

de verbondenheid tussen God en mensen. We vieren immers dat God in al zijn 

goddelijkheid mens is geworden in Jezus Christus. In de woorden van de evangelist 

http://www.kerkinactie.nl/kerst


Johannes: Gods Woord is vlees geworden. In de eredienst op Kerstmorgen komen 

we samen vanwege de geboorte van Jezus Christus, Gods enige Zoon, geboren 

door Gods Geest en een gewone jonge vrouw Maria.  

Moge die samenkomst de verbinding met God en met elkaar verdiepen. Ongeacht 
of die verbinding komt via een persoonlijk contact op Kerstmorgen of later. En ook 

ongeacht of die verbinding loopt via een beeldscherm of de telefoon. 

Mijn kerstwens voor jou en u is dat het wonder van de geboorte van een kwetsbare 

baby in een stal, inspireert om ons te verbinden met het kwetsbare. Vanaf het 

begin tot aan het einde van het aardse leven. Op de vlucht en in eenzaamheid. In 

financiële en in psychische nood. En ook verbinding met het kwetsbare van onze 

medeschepselen, die in hun voortbestaan bedreigd worden. 
Mogen we in al die verbindingen vreugde ervaren, de vreugde van het evangelie, 

de goede boodschap! 

Ds. Marjan Zebregs  

 

Kerstgroet ‘God met ons’ 

Het is bijna Kerst. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben wel toe aan een 
feestje. We leven in donkere tijden. De wereld lijkt wel op drift te zijn. 

Oorlogsgeweld, financiële crisis, toenemende armoede, de vele vluchtelingen waar 

de overheid geen raad mee weet...  

Vol, voor jou geen plaats. Met Kerst vieren we feest. Even al die zorgen van de 

wereld aan de kant. Zoals in de Eerste Wereldoorlog de soldaten uit de loopgraven 

kwamen om het kerstfeest te vieren. De wapens zwegen. Hopelijk zwijgen ze ook 
deze dagen in Oekraïne. 

We vieren een geboortefeest, en een geboorte is altijd geweldig, je vergeet even de 

hele wereld om je heen, er is alleen maar verwondering en vreugde vanwege het 

nieuwgeboren kind. Het kind om wie wij vandaag feest vieren heeft een prachtige 

naam: Immanuel, ‘God met ons’. En daar ben ik wel aan toe in deze donkere tijd: 

God met ons.  

Nu kun je dat ‘God met ons’ ook misbruiken. Voor je eigen gewin, je eigen macht. 
In de Tweede Wereldoorlog stond Gott mit uns op de koppelriem van de Duitse 

soldaten geschreven. En zo gingen ze ertegenaan, voor de eigen macht van het 

Duitse Rijk. Poetin kan ook zijn gang gaan omdat de kerk hem heeft gezegend en 

gezegd: ‘God met jou’, omwille van het grote, heilige Russische rijk. En het kan ons 

ook zomaar gebeuren dat we dat ‘God met ons’ voor ons eigen gewin gebruiken.  

Op de zijkant van de 2-euromunt staat ‘God zij met ons’. Is dat nou Kerst in 
muntvorm? Wint op deze wijze de koopman het van de dominee? De handel het 

van het geloof? Is geldelijk gewin een bewijs dat God met ons is? Wat betekent 

‘God met ons’ eigenlijk? Wat vieren we vandaag?  

Een van de vier evangelisten vertelt het verhaal van een eenvoudige en oprechte 

timmerman, Jozef. Hij heeft een lieve vriendin, ze staan vlak voor hun huwelijk. 

Maar nu heeft hij begrepen dat ze zwanger is. En Jozef weet zeker dat het kind niet 

van hem is. Wat zal hij doen? Bij haar blijven of haar verlaten? 
Dan hoort hij in een droom een stem. Een engel van de Heer zegt tegen hem: 

‘Jozef, maak je geen zorgen. Het kind dat Maria verwacht is niet zomaar een kind 

maar een geschenk. Zijn wezen is ‘God met ons’, naar een oud profetenwoord.’ 

En zo kan Jozef weer verder. God met ons, dat God dat nou uitgerekend laat blijken 

in het kind dat Maria verwacht. Je zou het verwachten in een paleis, bij 

machthebbers. Maar ‘God met ons’ is te vinden bij twee eenvoudige mensen. God 
blijft niet op een afstand maar komt in de rauwe werkelijkheid van ons mensen. Hij 

is daar te vinden waar het leven schuurt en pijn doet. Dat is het geboortebericht 

dat we vandaag horen. In een wereld waar zoveel op aan te merken is, die aan alle 

kanten piept en kraakt, daar is God onder ons als een God die redt.  

Is dat niet een feest waard? 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 
         

Van de redactie 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie  



• Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl  

• Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker www.protestantsekerk-

delichtbron.nl  

• Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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