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In gesprek met Jane Korzilius: 
‘God hoort me, ziet me en weet 
wat ik nodig heb’.

Kersteditie



WIE ZIJN WIJ VAN CHRISTELIJKE 
GEMEENTE HET LICHTBAKEN?

Onze pluspunten:
+ DE DEUR STAAT OPEN
Het Lichtbaken is een christelijke 

gemeente waar iedereen welkom is, 

ongeacht leeftijd, achtergrond, reli-

gie. We zien elkaar als medemensen, 

als schepselen, en benaderen elkaar 

met respect en belangstelling. Je 

hoeft dus niets mee te brengen aan 

kennis of kwaliteiten. Kom gewoon 

zoals je bent.

+ WIE WIJ ZIJN
Onze gemeenschap kunnen we 

misschien wel het beste typeren 

als een opgetogen en ingetogen 

gemeente. En we zijn doelgericht! 

De samenkomsten op de zondagen 

vormen de spits van onze 

activiteiten. Wij richten ons op het 

grootmaken van God. De Bijbel, 

het Woord van God, staat centraal. 

Altijd proberen we dat Woord te 

betrekken op onze tijd en de vragen 

waarmee wij zitten. Wat geeft 

perspectief in ons leven? Wat geeft 

mij kracht om door te gaan, juist als 

ik het moeilijk heb? 

+ VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN
In ons gebouw organiseren wij 

diverse activiteiten. Elke zondag is 

er een samenkomst die begint om 

10.30 uur. Woensdag om de twee 

weken is er een interactieve ge-

spreksgroep rond een open Bijbel 

van 19.30 tot 21.30 uur. Elke derde 

donderdag van de maand is er Open 

koffieochtend met gelegenheid voor 

ontmoeting, gezelligheid en een ge-

sprek van 10.00 tot 12.00 uur. Voor 

meer info, zie de website.

+ MEELEVEN
Wij zijn een kleine christelijke 

gemeente. Als je met ons in contact 

bent, hoor je erbij. Want we kennen 

elkaar, er is onderlinge band en we 

leven met elkaar mee. En voordat het 

zover is? Misschien zie je er tegenop 

om zomaar binnen te stappen of het 

lúkt niet om bij ons langs te komen. 

Dan draaien we het om en komen wij 

een keer bij je langs voor een kop 

koffie. Neem contact op en maak een 

afspraak. Zo simpel is het.

CHRISTELIJKE GEMEENTE 
HET LICHTBAKEN
Adres: Maelsonstraat 6,

1624 NP Hoorn 

(naast het Dijklander Ziekenhuis) 

www.hetlichtbakenhoorn.nl

Albert van Bragt, voorganger

(contactgegevens op pag. 15)

+ JEZELF ZIJN
Het gaat er bij ons ongedwongen 

aan toe. Je kunt contacten leggen, 

gesprekken voeren, samen met an-

deren nadenken over levensvragen, 

of over de dingen waarmee je zit. Als 

je liever luistert, is dat ook prima. Je 

mag gewoon jezelf zijn.
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Beste Horinezen en Hoornaars,

Ja hoor, daar is-tie weer: Allicht Hoorn. Binnenkort is het 

weer Kerst en daar hoort ook een nieuwe editie van ons 

tijdschrift bij. De zesde inmiddels. Met artikelen, verha-

len, informatie. Waar gaat het over? Natuurlijk over het 

komende feest. 

Het is trouwens wel de vraag hoe we Kerst gaan vieren. 

Wat kan? Wat mag? Wat gaan we doen?

Ik heb een idee. Als dit jaar weer minder mogelijk is; als 

we niet kunnen uitgaan, zoals we dat gewend zijn… Dan 

heb ik een uitnodiging voor je. Juist voor de laatste week 

van dit jaar. Misschien heb je daar nu tijd voor.

Want je bent het toch met mij eens dat we gewoonlijk heel 

druk zijn? We moeten zoveel. Anderen verwachten veel 

van mij, in mijn werk, mijn studie, vriendenkring, familie, 

sportclub en noem maar op. 

Ik herinner me nog goed hoe dat voelde, toen ik een aantal 

jaren geleden terugkeerde uit Afrika en weer in Nederland 

kwam wonen. Het leek alsof ik in een draaimolen stapte 

die hard ronddraaide. Vanuit de rust opeens weer in de 

race. En weer meedoen… meedraaien. Niet normaal! Ande-

ren houden mijn draaimolen op snelheid. En als zíj het niet 

doen, dan bedenk ik zelf telkens iets nieuws.

Okay, nu de uitnodiging. Als jij dit jaar met Kerst even wat 

ruimte hebt in je programma, sta dan eens stil bij jezelf. 

Denk een moment na over wie je bent. Realiseer je dat je 

een ziel hebt. Vraag je eens af hoe je een beter en gelukki-

ger leven kunt leiden. Want dat willen we toch allemaal?

Dit blad kan je daarbij helpen. Het is daarvoor bedoeld. 

Lees het door. Laat de boodschap binnenkomen. Wie weet 

wat het met je doet?

En heb je vragen? Stel ze. Wil je een keer een gesprek? 

Fijn, stuur een berichtje. Ook kun je online het kerstfeest 

bijwonen op 25 en 26 december. Je leest daarover meer 

op de achterkant.

Fijne feestdagen gewenst!

Albert van Bragt

STA EEN MOMENT STIL  
BIJ JEZELF

Toen ik uit Afrika in Nederland kwam,
leek het alsof ik in een draaimolen stapte

Introductie
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JANE LAS  
NA LANGE TIJD WEER  

IN DE BIJBEL EN ER KWAM

Door Janita van Hoeven-Ten Voorde 

Er waren tijden dat God  
voor Jane Korzilius ver weg leek,  

maar nu ervaart ze Zijn nabijheid regelmatig.  
‘Soms voel ik dat God tegen me spreekt en me 

aanmoedigt om iemand uit te nodigen voor de koffie. 
Dan blijkt dat die persoon dat net nodig heeft.’
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Jane Korzilius (73) en haar man Peter 

voelen zich echte Hoornaars. Al 46 

jaar wonen ze in de Noord-Hollandse 

stad. Al die tijd in hetzelfde huis: een 

rijtjeswoning in de wijk Risdam. 

Toen ze hier in 1975 kwamen wonen, 

zag Risdam er heel anders uit, her-

inneren ze zich. ‘Waar nu kantoren 

staan groeiden fruitbomen, zoals 

de kwalitatief goede pruimen soort 

Reine Victoria. Later kwamen er flats, 

een winkelcentrum en een industrie-

terrein.’

Jane wordt in 1948 in Indonesië 

geboren. Aan haar jeugd in Indone-

sië en later in Nieuw-Guinea, waar 

het gezin in 1951 naartoe vertrekt, 

bewaart Jane goede herinneringen. 

‘Het was er warm en gezellig. Mijn 

oma woonde bij ons in huis. Ze zong 

veel en vertelde ons over Jezus.’

Het gezin is lid van de plaatselijke 

pinkstergemeente. ‘We gingen elke 

zondag naar de kerk. Ook zat ik op 

zondagsschool. Dat vond ik fijn.’

Als ze zeven jaar is, wordt haar 

broertje van twee ernstig ziek.  

‘Hij was sterk vermagerd en hield 

geen eten en drinken meer binnen. 

De dokter kwam en zei dat hij het 

niet zou redden. Mijn vader nodigde 

de voorganger van onze gemeente 

uit om voor hem te bidden. Toen die 

kwam werd mijn broertje op de eet-

tafel gelegd en ging de predikant in 

gebed om genezing. Wij stonden er 

met het hele gezin omheen. Meteen 

na het gebed keek mijn broertje 

goed uit zijn ogen en vroeg hij om 

soep. Door een wonder is hij volle-

dig genezen en inmiddels 68 jaar.’

PESTERIJEN
In 1961 vertrekt het gezin noodge-

dwongen naar Nederland. Reden 

is de toegenomen spanning tus-

sen Nederland en Indonesië over 

Nieuw-Guinea. Indonesië eist dat 

voormalig kolonisator Nederland 

Nieuw-Guinea overdraagt, maar dat 

weigert Nederland. Op 5 december 

1957 verklaart Indonesië alle 50.000 

Hollanders ter plaatse tot onge-

wenste personen. Veel Indische en 

niet-Indische Nederlanders vertrek-

ken uit Nieuw-Guinea, onder wie het 

gezin van Janes ouders.

In Nederland kan Jane moeilijk 

aarden. ‘We gingen in een klein dorp 

in Twente wonen. Daar werden we 

gepest vanwege onze huidskleur. 

Mensen gooiden sinaasappels tegen 

de ramen, prikten de banden van 

onze auto lek of wachtten mijn broer 

op en mishandelden hem. Bovendien 

konden we moeilijk wennen aan de 

donkere dagen en de kou.’

Vanwege de pesterijen vindt er wo-

ningruil plaats en verhuist het gezin 

naar Amsterdam. ‘Mijn broer en zus 

en ik sliepen met ons drieën op één 

slaapkamer. Vanwege de kou gingen 

we alleen naar buiten als het moest.’

De kerkgang verwatert in Nederland. 

‘We baden voor het eten en zongen 

vaak thuis christelijke liederen, maar 

naar de kerk gingen we niet meer. We 

zijn ooit eens in een rooms-katholie-

ke kerk wezen kijken, maar dat sprak 

mijn ouders niet zo aan.’

BUURKINDEREN
Na de middelbare school krijgt Jane 

haar eerste baan bij het ministerie 

van Justitie in Amsterdam. Daar leert 

ze haar man Peter kennen. ‘Ik was 

helemaal niet bezig met jongens en 

had ook nauwelijks vrienden. Mijn 

moeder was mijn vriendin, daar deed 

ik alles mee. Maar het was liefde op 

het eerste gezicht. In 1968 zijn we 

getrouwd en in Amsterdam gaan wo-

nen. Na zeven jaar zijn we verhuisd 

naar Hoorn.’

Het echtpaar heeft geen kinderen, 

maar heeft veel contact met de 

buurkinderen, die inmiddels ge-

trouwd zijn. ‘Hun kinderen voelen als 

kleinkinderen voor ons. Ze komen 

hier regelmatig. We proberen aan 

hen iets van God te laten zien in de 

manier waarop we met hen omgaan. 

Ze kunnen hier altijd terecht.’

Hoewel Jane lang niet naar de kerk 

ging, is ze altijd gelovig gebleven. 

In moeilijke tijden ervaart ze soms 

dat God heel dichtbij is. ‘Mijn ou-

ders emigreerden in 1987 naar de 

Verenigde Staten. Daar woont mijn 

zus. Ik vond het vreselijk om geen 

ouderlijk huis meer te hebben. Ik 

was heel hecht met mijn moeder. 

We deden alles samen en droegen 

elkaars kleren.’

BIJBEL
Een half jaar later, als Jane nog veel 

verdriet heeft om het vertrek van 

haar ouders, wordt haar man erg 

ziek. ‘Peter had ernstige klachten en 

onderging een zware operatie. Hij 

was er slecht aan toe. Op een avond 

kwam ik thuis na een bezoek aan het 

ziekenhuis. Mijn oog viel op de Bijbel 

onder het televisiekastje. Ik had er 

lang niet in gelezen. Ik pakte hem en 

begon te lezen. Het was net of God 

mij op mijn schouders tikte en zei: 

‘Kom maar bij mij met al je leed’. Er 

kwam zo veel vrede in mijn hart, het 

verdriet ebde weg. Ik nam mij voor 

een nieuw begin met God te maken 

en met Hem te leven.’

Jane besluit weer naar de kerk te 

gaan en sluit zich aan bij een pink-

stergemeente in Hoorn. ‘Het was 

een fijne gemeente, maar er heerste 

weinig saamhorigheid. Het waren 

 
Het was net of 
God mij op mijn 
schouders tikte 
en zei:‘Kom maar 
bij mij met al  
je leed.
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allemaal losse groepjes. Daarom ben 

ik er na vijftien jaar vertrokken.’

Een paar jaar bezoekt ze een andere 

gemeente, maar ook daar voelt ze 

zich niet thuis. Ze keert terug naar 

haar oude gemeente, maar vanwege 

onenigheid over de coronamaatrege-

len is dat van korte duur. Omdat ze 

er niet van houdt om in coronatijd via 

een livestream een kerkdienst te be-

kijken, gaat Jane op zoek naar een ge-

meente die op zondag samenkomt en 

vindt die bij Het Lichtbaken in Hoorn. 

‘Het is er heel prettig en rustig. Albert 

is erg begaan met zijn mensen.’

Elke zondagochtend bezoekt ze 

de samenkomst. ‘De preek is heel 

duidelijk en bevat vaak een con-

crete boodschap. Het is een kleine 

gemeente waar oog is voor elkaar.’ 

WAT BETEKENT GOD VOOR JE 
IN JE DAGELIJKSE LEVEN?
‘God is bij me in álles wat ik doe. Zo 

ervaar ik dat. Als ik aan het koken 

ben en in de pannen roer, praat ik 

met Hem. Ik vind rust bij Hem. Hij 

hoort me, ziet me en weet wat ik 

nodig heb. Soms tikt Hij me op m’n 

schouder om me stil te zetten.’

HOE ERVAAR JE HEM?
‘Ik begin elke ochtend in mijn kamer-

tje met het lezen van een stukje uit 

een dagboekje van Sarah Young. Dat 

lees ik hardop. Ik ervaar regelmatig 

dat God hierdoor tot mij spreekt. 

Soms maak ik een foto van het stukje 

en stuur dat naar iemand die het 

moeilijk heeft om hem of haar te be-

moedigen. Vaak komt dat precies op 

het goede moment. Dagelijks bid ik: 

‘Heer, wat kan ik voor U doen?’ Soms 

voel ik dat God tegen me spreekt en 

me aanmoedigt om iemand uit te 

nodigen voor de koffie. Dan blijkt dat 

die persoon dat net nodig heeft. Daar 

word ik heel blij van.’

HOE DEEL JIJ JE GELOOF MET 
DE MENSEN OM JE HEEN? 
‘Soms is er een opening om iets van 

mijn geloof te delen, zoals op de 

verjaardag van mijn broer toen hij 65 

werd. Hij en zijn gezin zijn niet echt 

gelovig. We vierden de verjaardag in 

een restaurant en voor het eten kreeg 

ik het verlangen om hardop te danken 

voor dit feest. Ik vroeg of ik mocht 

bidden en iedereen stemde toe. Zelfs 

zijn kleinzoon van vier jaar was stil. 

Een aantal jaar geleden vierden we 

kerst bij mijn broer. Toen vroeg zijn 

dochter mij of ik wilde bidden. Drie 

jaar geleden gebeurde dat weer met 

kerst. Ze zei: ‘Ik vind het zo mooi als 

je bidt Jane. Wil je het doen?’ 

‘Verder proberen wij klaar te staan 

voor onze buren. Een alleenstaande 

buurman brengen wij regelmatig een 

Indische maaltijd, omdat hij daar zo 

van houdt. Hij vroeg laatst: Zijn jullie 

christelijk? Jullie zorgen zo goed 

voor mij.’

Veel mensen zeggen: Als God liefde 

is, waarom is er op deze wereld zo 

veel ellende. Wat zou jouw reactie 

zijn? ‘Ik zou zeggen: Waarom geef je 

God de schuld van die narigheid? Hij 

laat het toe. We weten niet wat Zijn 

plan daarmee is. Soms vind ik het 

ook moeilijk om te begrijpen wat de 

bedoeling van God met iets is, met 

name in deze coronatijd. Dan bid ik: 

‘Heere, wilt U die corona wegdoen? 

Brengt U het ergens naar de bergen 

waar niemand woont?’ 

HOE KIJK JE AAN TEGEN HET 
LEVENSEINDE? 
‘Ik kijk er niet naar uit, zo eerlijk 

ben ik wel. Ik houd veel van mijn 

man, zus, broer en familie en voor 

hen wil ik graag blijven. Toch ben ik 

nooit bang geweest voor de dood. 

Eerder nieuwsgierig. Ik ben benieuwd 

hoe mijn nieuwe huis er daarboven 

uitziet. Of er inderdaad gouden 

straten zijn.’

 
Ik vind rust bij 
Hem. Hij hoort 
me, ziet me 
en weet wat ik 
nodig heb.
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De zwerver 
Vincent staat bij de haven met al zijn attributen. De schildersezel met daarop het halflege doek springt het meest  

in het oog. Hij is bezig met een schilderij van de kade tegenover hem, hoewel hij eigenlijk meer portretschilder is.  

Hij staat hier vooral om reclame voor zijn portretten te maken. Vanuit zijn ooghoeken ziet hij dat verschillende 

mensen stil blijven staan om zijn schilderkunst te bewonderen.

Ineens ziet hij hem: de zwerver. Zijn schildersoog is immers altijd gericht op de bijzonderheden, de opvallende dingen 

om hem heen. De man valt ook wel op in de mensenmassa. Hij draagt oude, rafelige kleding, heeft een onverzorgde 

baard en een bos lang, ruig haar. Een prachtig personage om eens te schilderen! Zonder zich te bedenken grist Vincent 

een visitekaartje van z’n stoel en stapt op de zwerver af. ‘Zeg, wilt u zich misschien laten portretteren door mij?’ Als 

de man bevestigend reageert vervolgt hij: ‘Kom dan morgenmiddag om twee uur naar dit adres!’, en hij wijst naar de 

gegevens op het visitekaartje.

De volgende middag wacht Vincent vol spanning op de komst van de 

zwerver. Hij ziet er echt naar uit! Sinds de ontmoeting met de zwerver 

krijgt het portret langzaam vorm in zijn gedachten. Hij ziet al voor zich 

welke gezichtstrekken en details hij mooi zou kunnen accentueren in 

het schilderij. Ring!! Vincent springt overeind en is met een paar grote 

stappen bij de ingang van zijn atelier. Hij zwaait de deur open en wil de 

zwerver binnen nodigen, maar ziet tot zijn teleurstelling een keurige 

heer op de stoep staan. ‘Eh, goedemiddag!’ stamelt hij.

Dan kijkt Vincent nog eens goed. Het zal toch niet waar zijn? ‘Meneer! 

Wat hebt u gedaan?’ De man die tegenover hem staat is tóch de zwerver! 

Enigszins verbaasd antwoordt de man: ‘Na het gesprek van gisteren dacht 

ik: zoals ik er nu uitzie kan ik echt niet bij die schilder aankomen! Ik heb 

wat spaargeld gebruikt om weer eens naar de kapper te gaan. Vervolgens 

ben ik naar mijn neef gegaan, waar ik wel vaker kom. Ik heb gevraagd of 

ik voor deze gelegenheid wat nette kleren kon lenen. Zoals ik er nu 

uitzie, kan ik toch goed voor de dag komen?’ ‘Maar meneer, 

dat was niet mijn bedoeling! U had moeten komen zoals u 

bent! Zoals u er gisteren uitzag, en eergisteren! Zoals u er 

nu uitziet kan ik niets met u beginnen…’.

Kom zo ook bij God. Gewoon zoals je bent. Knap 

jezelf niet op en doe je niet beter voor dan je 

bent. Hij is God en kent je door en door. Hij 

nodigt je uit om met alle pijn, vragen, zonden en 

zorgen, bij Hem te komen. Ga zo 

tot Hem! Schuldig en met lege 

handen! Hij zegt het Zelf in 

de Bijbel: ‘wie naar Mij 

toe komt, zal ik beslist 

niet wegsturen!’ 

(Johannes 

6:37).

Verhaal
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N
auwkeurig vouwt ze de 

punten van de witte doek 

op elkaar. Die lange repen 

stof kan ze beter oprollen. 

Eerst zitten. Nu kan het nog. Even 

een lap eromheen doen, het moet 

wel schoon blijven. Zo is het een 

handig pakketje. Zou ze het al bijna 

nodig hebben?

Heerlijk om nog even rustig hier te 

zitten. Om het leven in haar buik te 

voelen. Toen ze klein was droomde 

ze er al van om moeder te worden. 

Welk meisje in Israël eigenlijk niet? 

Maar het ging allemaal zo anders dan 

ze ooit gedacht had. Jozef en zij wa-

ren niet eens getrouwd. En ze waren 

nooit samen naar bed geweest.

Toen, onvoorstelbaar, was daar 

opeens het bericht uit de hemel. Er 

stond een engel achter haar. Alsof ze 

droomde. Toch was ze klaarwakker. Ze 

dacht even: nu ben ik er geweest. Hij 

zei: ‘Je zult een Zoon krijgen.’ Ze legt 

haar hand op haar dikke buik. Nog een 

klein poosje. Dan kan ze Hem vast-

houden. Jezus zal Hij heten. De engel 

vertelde het haar. Zachtjes fluistert 

ze de naam: ‘Jezus’, Redder. Gods 

Zoon. En zij mag Hem dragen. Zij, een 

gewoon meisje. Uit het onbeduidende 

Nazareth. Ze kon het niet begrijpen. 

Maar ze kon er ook niet aan twijfe-

len. En nu… op het meest onhandige 

moment moeten ze op reis.

‘Ben je klaar, Maria?’ Ze pakt een 

hand vijgenkoeken uit een pot. 

Gisteren bakte ze koeken van de 

gedroogde vruchten. Ze kan de pot 

Kleiner kon  God nie  worden
~ Kerstnacht in Bethlehem ~
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net zo goed leegmaken. Ze zullen het 

hard nodig hebben! Haar hoofd-

doek nog. Wanneer zullen ze weer 

terugkomen? En hoe? Samen? Met 

de baby?

Ze kunnen niet langer wachten. Hij 

kan morgen al geboren worden. Het 

kan ook nog weken duren. Trouwens, 

als het kind er is, kunnen ze ook niet 

zomaar op reis gaan. En wat voor 

een reis! Helemaal naar Bethlehem. 

Ze zullen er minstens vijf dagen over 

doen. En dan moeten ze misschien 

nog op hun beurt wachten. Alhoe-

wel. De keizer heeft alles goed geor-

ganiseerd. Er zullen genoeg mensen 

zijn om iedereen in te schrijven. 

Naam, beroep, bezittingen… ‘Waar-

om wil Augustus dat eigenlijk?’ ‘Mis-

schien wil hij precies weten wie er 

soldaat kunnen worden in zijn leger. 

Of hoeveel belasting hij kan innen.’ 

‘Of hij wil weten hoe machtig hij wel 

is. Hij laat zich niet voor niets ‘de 

Aanbiddelijke’ noemen.’ Ook Israël 

hoort bij zijn grote rijk.

‘Het zou allemaal niet geven, als we 

er niet zo’n lange reis voor moesten 

maken.’ Nazareth ligt in de regio 

Galilea. Bethlehem veel zuidelijker 

in Judea. En toch is Bethlehem het 

stadje waar ze naartoe moeten. Jozef 

en Maria zijn in de verte nog familie 

van koning David. Hij was geboren in 

Bethlehem. Iedereen moet worden 

ingeschreven in de plaats waar de 

familie grond had. ‘Nou, veel meer 

bezittingen, dan een hamer en een 

stuk hout hebben we niet. Ze zijn 

snel klaar met schrijven. Je zou niet 

zeggen dat onze verre voorvader 

koning was.’ Nee, daar is niets van te 

zien. Jozef, de timmerman, Maria het 

eenvoudige meisje…

Al snel praten Jozef en Maria niet 

veel meer. Maria is moe. Af en toe 

eten ze wat. Rusten ze even. En ver-

der gaat het. Het lijkt ook nog eens 

of de weg steeds maar omhoog gaat. 

‘Zie je Jeruzalem al?’ Natuurlijk. De 

stad ligt hoog. Maria kan bijna niet 

meer. ‘Zullen we even gaan zitten?’ 

Jozef slaat troostend zijn arm om 

haar heen. ‘Misschien zijn we voor 

het donker in Bethlehem.’ Wat zei 

de engel ook al weer? God Zelf zal 

je kracht geven. Wat heeft ze dat nu 

nodig! Ze voelt ineens hoe spannend 

ze alles vindt. Haar benen trillen 

van inspanning. Maar God zal kracht 

geven. Het is Zijn Kind. De Redder 

van een verloren wereld. Een wereld 

vol moeiten, omdat we niet naar God 

luisterden. God en mens; een verbro-

ken relatie. Nooit kan een mens meer 

bij God komen. Maar nu wordt God 

Zelf mens. Het is niet te begrijpen. 

Toch is het waar.

Gelukkig. Dit weggetje daalt weer 

wat. Steeds meer mensen lopen 

hen voorbij. Sommigen kijken 

meewarig naar Maria’s buik. Met 

moeite komt ze vooruit. Daar op 

die heuveltoppen moet het zijn. 

Bethlehem. Een onbetekenend 

stadje. Op 800 meter hoogte. Lager 

dan Jeruzalem. En toch. Over dit 

plaatsje stond al in oude boekrollen: 

Hier zal de Redder komen. Het 

lijkt wel alsof keizer Augustus 

heel de wereld naar zijn hand zet. 

Maar daarboven regeert God. Dit 

hoort allemaal bij Zijn wonderlijke 

reddingsplan. ‘We mogen wel 

opschieten.’ De zon gaat net onder, 

als ze eindelijk door de smalle poort 

Bethlehem ingaan.

Daar is een herberg. Eindelijk! Eten. 

Slapen. Uitgeput leunt Maria tegen 

de gevel. Haar buik voelt loodzwaar. 

‘Ga maar zitten, Maria’ Jozef klimt de 

stenen trap op. Een deur gaat kra-

kend open. Een sterke geur van eten 

walmt naar buiten. Vreemd. Ze wordt 

er gewoon misselijk van. Ze wil 

alleen nog maar slapen. Ze hoort de 

borden rinkelen. ‘Helaas. Er is echt 

geen plek meer. We zitten bomvol.’ 

Maria kijkt omhoog. Aarzelend doet 

de herbergier de deur weer dicht. 

Jozef komt de trap af. Maria voelt de 

tranen in haar ogen springen. Dan 

gaat de deur boven hen weer open. 

De man met de schort komt de trap 

af. Hij draagt een lantaarn. ‘Wacht… 

ik weet wat. Dit is zo vervelend’, zegt 

hij met een blik op de buik van Maria. 

‘Kom maar achter me aan hoor. Ze 

lopen een smal gangetje door. ‘Even 

bukken!’ Het lichtje is hier wel nodig. 

Was het buiten ook al zo donker? 

Het stinkt een beetje. Bij het schijn-

sel van de lantaarn zien ze manden 

staan. Manden die je op de rug van 

lastdieren kunt binden. ‘Maak het je 

maar makkelijk hoor. En houd mijn 

lichtje maar hier. Ik ga snel naar 

mijn gasten.’ Nu hebben ze toch een 

plekje om te slapen. Een plekje dat 

eigenlijk voor dieren bestemd is…

En hier. In deze donkere armoede, 

komt Hij op de wereld. Het verwach-

te Kind. Maria slaat voorzichtig de 

doek om de kleine baby. Blijdschap 

stroomt door haar heen. Wat een 

wonder! Hij leeft! Een mens. Haar 

zoon. Gods Zoon. Om de grote doek 

wikkelt ze de lange repen stof. 

Kleiner kon God niet worden. Wacht. 

Daar is een voerbak. Zachtjes legt ze 

Hem erin. Armer kon Hij niet worden. 

Je kunt niet zien dat Hij Gods Zoon 

is. Maar Maria ziet het toch. Hier! 

In deze voerbak ziet ze het. Zoveel 

houdt God van mensen!

In de Bijbel kun je deze geschiedenis 

vinden in Lukas 2.

Kleiner kon  God nie  worden
 

Wat zei de engel 
ook al weer?  
God Zelf zal je 
kracht geven.
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WILLEN ZIJN?

WAAROM ZOU IKeen christen
 Wie nadenkt over de zin van het leven, krijgt te maken  

 met drie vragen. Waar komen we vandaan? Waar leef ik voor?  
 Waar gaan we naar toe? Je wilt niet doelloos leven. Van niks naar  

 nergens. Diep in ons hart weten we het wel: er moet iets zijn  
 dat groter is dan wijzelf. Een reden om voor te leven.

Door Steven Middelkoop, predikant
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TELEFOON
Onverwacht stuurde hij mij pas een app-bericht. ‘Steven, 

mag ik je een keer bellen?’ Ik vond het zo leuk dat Pieter 

contact met mij opnam, dat ik hem direct opbelde. Een 

paar jaar terug spraken we elkaar namelijk vaak. Via 

een project had ik met hem te maken. We praatten dan 

over het wereldgebeuren, de politiek en over het geloof. 

Dat laatste triggerde hem. Het geloof had hem ooit wel 

geboeid, maar nu vond hij het een beetje moeilijk. Hij 

reisde voor zijn werk al tientallen jaren over heel de 

wereld. Pieter kwam met allerlei soorten gelovigen in 

aanraking. Moslims, boeddhisten en tal van mensen met 

andere religies . Allemaal serieuze mensen, die het goed 

bedoelden. Waarom zou hij zichzelf als een christen 

moeten zien, als er nog zoveel andere opties zijn? Kun je 

er niet beter een cocktail van maken, met het goede van 

alle godsdiensten bij elkaar? Wees goed voor elkaar en 

probeer te combineren wat voor jou werkt. Dat sprak hem 

wel aan. Pieter was een prettig mens, hij zag graag het 

goede in andere mensen. Bereid om iets voor een ander 

te doen. Toch had hij geen vrede in zijn gedachtewereld. 

Diep in zijn hart wist hij: ik leef zonder levensdoel. 

GERAAKT
Pieter nam direct de telefoon op, toen ik belde. Zijn 

enthousiaste stem maakte mij vrolijk, zoals altijd als we 

elkaar spraken. Nu klonk er echter een diep serieuze klank 

in mee. Hij wilde me iets vertellen, dat hem raakte. Wat 

was er gebeurd? God had hem overrompeld met de diepe 

overtuiging dat Pieter niet langer zonder Hem kon leven. 

Hoewel hij eerder geregeld over Jezus hoorde, liet dat 

hem nu niet meer koud. Waar hij eerder aan twijfelde, was 

voor hem nu ontwijfelbaar waar: Jezus leeft. Dat zette zijn 

denkwereld op de kop. Jezus bleek geen theorie, maar 

een Persoon. Hij besefte nu dat hij alleen innerlijke rust 

zou krijgen, als hij Jezus volgde. Pieter ervoer: ik kan niet 

anders meer dan Hem volgen. God is mijn levensdoel en 

daardoor krijgt mijn leven zin. 

Hij bad tot Jezus en las uit de Bijbel. Eerder deed hij dat 

ook wel eens, maar toen raakte het hem niet. Nu merkte 

hij dat de woorden uit de Bijbel hem persoonlijk raakten. 

Hij werd aangesproken. Het ging over hem. Hij vertelde 

eerlijk aan God waarin hij eerder ontrouw was aan Jezus. 

Dat hij Hem niet vertrouwde, liever een eigen pad koos. 

Pieter bad om vergeving en ontving vrede in zijn hart. 

Hij besefte dat Jezus voor mensen als hij naar de aarde 

kwam. Om voor hen in de kribbe te liggen, voor hen de 

boodschap van genade te verkondigen, voor hen aan het 

kruis te sterven. Het verkeerde wat Pieter eerder deed, 

werd door Jezus gedragen. Jezus’ liefde overspoelde 

Pieter. Hij is er vol van. Pieter heeft nu een doel om voor te 

leven. Hij weet waar hij vandaan komt, waar hij voor leeft; 

en waar hij naar toe gaat. Jezus leeft; en Pieter met Hem. 

PRATEND BOEK
De Bijbel is een boek dat kan praten. Net zoals een 

verjaardagskaart die je opendoet, waarna er een 

muziekje uitkomt? In zo’n kaart zou je in plaats van een 

muziekdeuntje ook een spraakfragment kunnen laten 

afspelen. Dan heb je een pratende kaart. Maar zo bedoel 

ik het niet. De Bijbel is geen boek waaruit plotsklaps een 

stem klinkt. Er zit geen geluidsbestandje in verwerkt. 

Tóch is het een boek dat met je kan praten. Wie de Bijbel 

leest, raakt eigenlijk in gesprek met God. Lang geleden 

liep Jezus, de Zoon van God, over de aarde. Wat Hij 

toen deed en sprak, is opgeschreven. Wie het nu leest, 

ervaart dat Zijn boodschap nog steeds aanspreekt. De 

geschiedenissen, verhalen en het onderwijs van lang 

geleden, zijn vandaag actueel. Dat komt omdat God door 

de boodschap van de Bijbel heen tot mensen spreekt. Dat 

is wat Pieter heeft ervaren. Jarenlang deed het hem niets, 

maar nu kan hij niet meer zonder. Hij volgt Jezus en leest 

elke dag uit de Bijbel. Voor hem is het net zo belangrijk 

als het eten dat hij drie keer per dag tot zich neemt. Hij 

wil meer van Jezus weten, want daardoor krijgt hij een 

dieper besef van Wie en hoe God is. Door de boodschap 

van de Bijbel krijgt hij steeds overtuigend antwoord op 

de drie vragen die ieder mens bezighouden. Waar kom 

ik vandaan? Waar leef ik voor? Waar ga ik naar toe? God 

spreekt door de Bijbel tot mensen. Heel persoonlijk. Alsof 

Hij naast je zit. En je ontdekt dat Hij alles van je weet. 

OOK VOOR MIJ?
Bidden betekent dat je tegen Jezus zegt wat jou ont-

breekt. Voor een ander bidden betekent dat je tegen 

Jezus zegt wat bij die ander ontbreekt. Met andere woor-

den; als we bidden komen we met lege handen bij God en 

vragen we aan Hem of Hij wil geven wat wij missen. 

Dan denk ik niet allereerst aan allerlei bezittingen. 

Hoewel je ook tot Hem kunt bidden als je bankrekening 

leeg is en je nauwelijks geld hebt om rond te komen. 

‘Wilt U mij geven wat ik nodig heb, per dag?’ Hoeveel of 

hoe weinig bezit je echter hebt, op de bodem van ieder 

hart liggen de drie vragen: Waar kom ik vandaan? Waar 

leef ik voor? Waar ga ik naar toe? Leg die vragen in gebed 

aan Jezus voor. Door de Bijbel geeft Hij antwoord op die 

vragen. Jezus zegt dat wie Hem aanroept, antwoord krijgt. 

Als je bij Hem aanklopt, doet Hij open. Jezus geeft vrede 

in je hart, voor nu en later. Want onrustig is je hart, tot het 

rust vindt in God. 
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Zelf vertelt Patrick daarover: ‘Vanaf 

mijn jeugd stond in rapporten: ‘Patrick 

kan zich moeilijk concentreren, Patrick 

is snel afgeleid.’ Dat het een trauma 

was, is een te zwaar woord. Maar ik 

vormde voor mezelf de waarheid: 

omdat ik anders ben, ben ik dom’.

Hij probeert zijn eigen weg te zoe-

ken: ‘Ik ben gaan compenseren. Ik 

moest altijd de beste zijn. Toen ik de 

rijschool van mijn vader overnam, zei 

hij: ‘Hou het klein; groter betekent 

niet gemakkelijker.’ Maar ik ben de 

grootste van Gorinchem geworden’. 

In 2008 kwam de financiële crisis. 

De leerlingen gingen minder rijden 

of stelden rijlessen helemaal uit. Het 

bedrijf begon te wankelen.

In die tijd krijgt Patrick interesse in 

cocaïne. Hij legt uit: ‘Ik zat in een 

burn-out en had een depressie zon-

der dat ik het wist. Ik kwam toevallig 

in aanraking met cocaïne en dat hield 

Patrick is een succesvolle ondernemer. Tot zijn 37e leeft hij heel gezond, 

maar tijdens de economische crisis verandert alles. Hij raakt verslaafd. Als 

hij een aantal jaren daarna bijna verdrinkt, besluit hij het roer om te gooien.

 Wilt u meer weten

 over hulp bij  De Hoop?

 Kijk dan op www.dehoop.org

me staande. Ik weet nog dat ik de 

eerste keer dacht: ‘Het geeft een fijn 

gevoel, maar ik snap niet dat mensen 

hier verslaafd aan raken.’ Ik wist dat 

mensen het gebruiken als ze uitgaan, 

maar ik werd er juist rustig van. Ik 

had het gevoel dat ik meer orde had 

in mijn hoofd. Ik zag opeens weer 

zonnige toekomstmogelijkheden’.

Patrick gaat één keer per week cocaï-

ne gebruiken. Dat werd al snel om de 

dag, toen dagelijks, toen meerdere 

keren per dag. Hij vertelt: ‘Ik had vrij 

veel contant geld van leerlingen. 

Daar rekende ik eens per week mee 

af bij de dealer. Maar zakelijk zakte 

ik verder weg en ik ging steeds meer 

gebruiken’.

Na diverse opnamen in klinieken, 

terugvallen en levensbedreigende 

situaties komt Patrick op een zeker 

moment De Hoop op het internet 

tegen. ‘Ik had toen al ambulante hulp 

van hen, maar ik wist niet dat er ook 

een kliniek was. Ik wist inmiddels 

wel waar het bij mij foutging: ná 

de behandeling. Ik heb een jaar bij 

De Hoop gewoond. Ik was al clean, 

maar bij De Hoop ben ik de diepte 

ingegaan, ben ik gaan zien waarom ik 

verslaafd was geraakt. Ik ging altijd 

tot het maaiveld, maar nu tot de 

wortel.

Ik kwam ook in aanraking met de 

Interne Opleidingsschool Erva-

ringsdeskundigheid. Graag wilde ik 

anderen helpen die nog worstelden 

met hun verslaving. Daarom heb ik 

de opleiding ervaringsdeskundige 

gedaan. Nu kan ik me richten op een 

toekomst als ervaringsdeskundige. 

Ik wil mensen begeleiden in hun 

grootste uitdaging: als je met je 

koffertje weer de kliniek uit stapt. Je 

familie en vrienden hebben toren-

hoge verwachtingen, je gaat naar de 

schuldsanering en ontdekt hoe hoog 

je schuld inmiddels is. Voor je het 

weet ben je weer verslaafd! Ik weet 

hoe het werkt. Ik spreek de taal van 

de verslaafde.’

Patricks relatie met God is in de 

laatste jaren verdiept. ‘Hij werd 

mijn enige houvast op mijn diepste 

moment, maar langzaam kwam er 

weer twijfel. God blijft me echter 

naar Zich toetrekken. Door mijn werk 

als ervaringsdeskundige blijf ik ook 

zien waar ik vandaan kwam, en waar 

ik nooit meer naar toe wil. Dat lukt 

me alleen in een leven met God en 

de Hoop die Hij mij gaf.’

Ik moest altijd 
de beste zijn

Advertorial
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Hoi! Ken jij ons al? 

Misschien weet je het nog wel, die spannende  

‘schat-zoek-actie’ in september? Wij zijn Kinderclub 

Voltreffer en sinds twee jaar houden wij club in  

het Venenlaankwartier. Met Kerst kunnen we  

helaas geen club houden. Lees hoe we toch iets  

leuks voor jou organiseren. Er komt een… verrassing!   

Laten wij even kennismaken. Elke tweede en vierde za-

terdag van de maand vind je ons in Praethuys ‘t Slot. Dat 

is telkens weer een feestje. Natuurlijk gaat het spandoek 

naar buiten, want dan kan je goed zien dat we open zijn. 

De ballonnen hangen we op en dan zijn we er klaar voor. 

Wat we gaan doen? Dat is steeds iets anders en daarmee 

blijft het afwisselend en leuk.

Wat wij heel belangrijk vinden, is dat iedereen welkom is op 

de club, dat we aardig zijn voor elkaar en dat er onderling 

respect is. Vaak vertellen we verhalen uit de Bijbel over 

Jezus. Misschien heb je wel eens van Hem gehoord. Op de 

club hoor je er meer over! Als je meer over ons wilt weten, 

zoek dan op het internet naar kinderclubvoltreffer.nl.

In ’t kort:Wat: Kinderclub Voltreffer 
Voltreffer Wanneer:elke 2elke 2ee en 4 en 4ee zaterdag 
 zaterdag van de maand 

van de maand              Waar: Praethuys ’t Slot, Van Beijerenstraat 89 in Hoorn                               
Tijd: 10.30-12.15 Leeftijd: 4-12 jr.gratis toegang

gratis toegang

Dit jaar op de vierde zaterdag van december zou er 

eigenlijk ook kinderclub zijn. Maar door de maatregelen in 

verband met covid kan dat niet doorgaan. Dat vinden wij 

heel jammer. Daarom gaan we ons best doen om per post 

iets bij jou te bezorgen. Speciaal voor Kerst. Als andere 

kinderen die niet op de club zitten hun naam en adres per 

email doorgeven, proberen we ook hen in deze actie  

mee te nemen.

We hopen dat we heel snel weer 

kinderclub kunnen houden.

Elise de Koning

KERSTFEESTKERSTFEESTKERSTFEEST
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De boot van Tom 
Al een paar weken was hij ermee bezig geweest. Telkens als Tom ’s middags thuis kwam uit school bouwde hij aan 

de modelboot die hij voor z’n verjaardag had gekregen. En nu is hij klaar. In de brede sloot voor het huis kan hij de 

boot dan eindelijk gaan testen! Gespannen laat Tom de boot in het water glijden. Ja, hij blijft drijven!  En… ook de 

afstandsbediening werkt goed! Met voldoening kijkt Tom naar zijn creatie, die een mooi schuimspoor in het water 

trekt. Al gauw komt ook een nieuwsgierige jongen uit de buurt kijken. Tom kent hem niet.

 

Wat gaat dat super! Maar opeens hoort Tom zijn moeder roepen… De boot vaart juist aan de overkant. Wat zal hij doen? 

Eerst het schip binnen halen of gauw even naar huis gaan? Wacht, die onbekende jongen wil vast wel even op zijn boot 

passen! En gauw holt Tom naar huis.

 

Het was maar een klein klusje. Tom is al weer onderweg naar zijn boot. Maar, maar… de sloot is leeg. Wat? Waar is die 

jongen gebleven? En zijn boot? Vol verdriet sjokt Tom uiteindelijk weer naar huis. Zijn mooie boot weg! Waar hij zolang 

aan gebouwd heeft! En waar hij zolang naar uitgekeken had om mee te spelen!

 

Een paar weken later loopt Tom met zijn moeder door de winkelstraat. Ineens ziet hij iets bekends in een van de 

etalages. Wát! Het zal toch niet waar zijn! Dat lijkt zijn boot wel! Een vriendelijke meneer staat achter de kassa van de 

kringloopwinkel. ‘Ja, het is wel de bedoeling dat je voor deze boot betaalt, jongen. Anders kan ik hem helaas niet meegeven!’ 

Zonder aarzelen haalt Tom zijn portemonnee tevoorschijn en betaalt de drie euro. Van zijn eigen zakgeld. Hij klemt de 

boot stevig onder zijn arm. Zo, die laat hij niet meer los! Blij komt hij thuis. Hij heeft zijn boot weer terug!  Die avond hoort 

moeder haar zoon in zichzelf zeggen: ‘Eerst heb ik je gemaakt, en nu heb ik je ook nog gekocht. Je bent helemaal van mij!’

WAAR KOM IK EIGENLIJK VANDAAN?
God, is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij staat ook aan het begin van mijn en jouw leven. Jij en ik,  

wij zijn door Hem gewild. Maar wij zijn bij Hem weggegaan, omdat we dachten zonder Hem beter af te zijn.  

En toen -wat bijzonder- heeft God Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd. Jezus Christus heeft verzoening  

tot stand gebracht voor onze zonden. Hij heeft ons gekocht en betaald met Zijn leven. Om ons te bevrijden  

uit de duisternis van de zonde en over te zetten in Zijn heerlijk licht.

Eerst heeft Hij mij gemaakt en toen heeft Hij mij ook gekocht!  

Ik ben van Hem. Helemaal!

Om na te lezen in de Bijbel: Psalm 139:13-16, 

Lukas 15:11-24, Johannes 3:16-17, Efeze 2:4-5. 

Verhaal
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HETLICHTBAKENHOORN.NL

C H R I S T E L I J K E  G E M E E N T E

Het Lichtbaken wil een levende gemeente zijn, die licht verspreidt in Hoorn en omgeving. 
Kom eens langs om kennis te maken. Op zondagmorgen komen we samen om 10.30 uur. 

Het is ook mogelijk om via YouTube mee te luisteren; vraag de link aan. 

Op woensdagavond is er een bijbelgesprekskring, waarin we met elkaar nadenken  
over de vragen die ons bezig houden. Elke 3e donderdag van de maand is er een  

Open koffieochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom!

Christelijke gemeente Het Lichtbaken
Adres: Maelsonstraat 6, 
1624 NP Hoorn 
(naast het Dijklander Ziekenhuis)

 
Telefoon: 06-22818520 
E-mail: info@hetlichtbakenhoorn.nl

Allicht Hoorn 

is een uitgave 

van christelijke 

gemeente

Het Lichtbaken. 

Overname van artikelen is prima! Graag met bronvermelding.
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Aanvang

10.30 u

        EERSTE KERSTDAG
ZATERDAG 25 DECEMBER

ER IS EEN AFWISSELEND PROGRAMMA SAMENGESTELD:
•• Genieten van  

muziek en zang;
•• Thuis heerlijk mee-

zingen met bekende 
kerstliederen;

•• Horen over het  
wonder van Kerst;

•• Luisteren naar een  
boeiend kerstverhaal;

•• Bemoedigd worden!

UITNODIGING
VOOR EEN ONLINE

Kortom, het wordt een prachtige, 
muzikale en feestelijke uitzending en u en jij wordt 

hartelijk uitgenodigd om mee te kijken en te luisteren.

Ook op 2e kerstdag 
wordt een  online 
 kerstviering gehouden. 
Kijk mee, zing mee, 
geniet en luister 
op zondagmorgen. 
Voor  meer informatie 
 zie de website.

Om mee te kijken en te luisteren ga naar: 
hetlichtbakenhoorn.nl of vraag de link aan via Whatsapp  

06-22818520 of per email via info@hetlichtbakenhoorn.nl.

Kerstviering De live uitzending start om 10.30 u

TWEEDE KERSTDAG 
ZONDAG 26 DECEMBER


