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Meditatie dienstdoende predikant

“GOD  WIL  BIJ  MENSEN  WONEN.” n.a.v. Lucas 1:26-38

Nu heb ik hier wel boven gezet dat God bij mensen wil wonen, maar is dat
wel zo ? Misschien moet ik het anders zeggen. Merken we daar in ons
leven van elke dag wel wat van? Iedereen zal zich dat misschien wel eens
zuchtend afvragen. Waar was God dan? Als je leest wat er zich in de
Tweede Wereldoorlog allemaal heeft afgespeeld dan rijzen je de haren ten
berge. Waar is God wanneer er overal in de wereld oorlogshandelingen
plaatsvinden? Waar is God wanneer er in Afrika mensen sterven van de
honger of aan aids? Waar is God, wanneer er voor asielzoekers of
vluchtelingen geen plaats in de herberg is? Woont God dan niet bij mensen
om ze het leven draaglijk te maken en er van te doen genieten? Een vraag
waar we graag een bevredigend antwoord op willen hebben. Tegelijkertijd
weten we ook dat geen mens er toe in staat is om dat antwoord te geven.
Daarom stop ik ook maar met het stellen van dergelijke vragen, hoewel we
er niet omheen kunnen. Want zij behoren nu eenmaal tot onze realiteit. We
mogen er de ogen niet voor sluiten. Bovendien zijn er heel veel zaken,
waar wij mensen zelf terdege wél verandering in kunnen aan brengen. We
mogen dat niet op het bordje van God schuiven. Desondanks wil God bij
ons mensen wonen. En wanneer wij God in onze nabijheid ervaren,
wanneer wij hem werkelijk toelaten tot in ons woongebied, in ons
leefklimaat, in ons hart, dan zal er heel veel ten goede kunnen veranderen.
Dan zal zeker heel veel van wat ik noemde, niet meer voorkomen. Maar,
wil God dan werkelijk bij ons mensen wonen? Jazeker! Maar misschien
ervaart u daar helemaal niets van. Toch hoop ik aan de hand van Lucas
1:26-38 een heel klein beetje duidelijk te kunnen maken, dat God
onvoorwaardelijk bij mensen wil wonen. Bij de aankondiging van de
geboorte van Jezus hoorde Maria: “Wees niet bang!” Gelden die woorden
vandaag ook nog voor ons? Ik denk het wel. Maar vandaag dienen wij wel
bevreesd te zijn voor het ondersneeuwen, het geheel uit het oog verliezen,
van het werkelijk hoopvolle en verblijdende van heel het Kerstgebeuren.
Want heil en kerstkind kunnen op de achtergrond geraken bij alles wat wij
mensen van het Kerstfeest gemáákt hebben. We zien wel miljoenen



2

lichtjes in en aan de huizen en in de straten. Maar zien we ook Hem, die
miljoenen eens zaligen zal? Zien en voelen we daar ook werkelijk het licht
en de warmte in van het kind, geboren in Bethlehem? Toen Christus op
aarde kwam, toen God duidelijk zichtbaar en merkbaar bij ons kwam
wonen, werd hij in een eenvoudig huis geboren en lag hij in doeken
gewikkeld in een voederbak. En dat voor een koningskind. Een kind uit het
huis van David. Luister, zei Gabriël tegen Maria, je zult zwanger worden en
een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Op de vraag van Maria
hoe dat zal gebeuren krijgt ze als antwoord: “De heilige Geest zal over je
komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw
bedekken.” Een maagdelijke geboorte wordt dat wel genoemd. We zouden
daar ellenlange discussies over kunnen houden. Waar het op aankomt is
dat Maria in de nabijheid van God heeft verkeerd en kon blijven bestaan.
God wil bij mensen wonen en Maria heeft dat ervaren. In Jezus Christus is
God mens geworden en is hij bij ons komen wonen. Daarmee heeft hij
laten zien hoe veel hij om ons geeft en hoe kostbaar wij zijn in zijn ogen.
Johannes de Doper was al met de heilige Geest vervuld terwijl hij nog in de
schoot van zijn moeder was. Maar de Here Jezus dankt heel zijn bestaan
aan de heilige Geest. Want, zo zegt de engel Gabriël tot Maria: “Daarom
zal het kind dat geboren wordt, heilig genoemd worden en Zoon van God.
Heel binnenkort mogen we het Kerstfeest vieren. Het geboortefeest van
onze Heiland. Dat woord Heiland spreekt op zichzelf al boekdelen. Want
Kerstfeest vieren wil niet alleen zeggen, dat we er dan aan denken dat
Maria de Zoon van God ter wereld heeft gebracht. Het wil niet zeggen dat
we alléén deze wonderlijke geboorte vieren. Het betekent oneindig veel
meer. Maria had de engel ook horen zeggen dat zij haar kind de naam
Jezus moest geven. Die naam betekent: De Heer redt. Jezus is Degene
door wie God ruimte maakt. Jezus van Nazareth wordt bij de aankondiging
van zijn geboorte al de zoon van de Allerhoogste genoemd. Hem wordt de
troon van zijn vader David gegeven en hij zal tot in eeuwigheid koning zijn
over het volk van Jakob en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
Maar zijn macht, zijn koninklijke heerschappij strekt zich uit tot de einden
der aarde en tot in eeuwigheid zal er geen einde aan komen. Dat is de
belofte, gegeven in de adventstijd. In afwachting van de vervulling van die
belofte, gaan we het Kerstfeest tegemoet. Kerstfeest, Christusfeest. Het is
mijn vurige wens dat steeds meer mensen mogen geloven en ervaren dat

God bij en in mensen wil wonen. In en door onze Heer Jezus Christus. Dat
hij aanvaard mag worden als koning, op wie wij ons leven willen richten.
Kom Heer Jezus, doe intocht hier in ons midden en in heel deze wereld.
Wil bij ons wonen tot heil van alle volkeren.

Ds. Wim Molenaar

Uit de Pastorie
Al ruim een maand verblijven we in de pastorie in Alanya. We mogen
voor de vijfde, maar ook voor de laatste keer als pastoriebewoners,
in jullie midden verblijven. Al vaker heb ik gezegd dat het de laatste
keer zou zijn en daarom wordt deze dominee niet zo geloofwaardig
meer geacht, en dat is natuurlijk een slechte zaak. De leeftijdsgrens
van 73 jaar heb ik al een aantal jaren overschreden en je moet er
mee stoppen voordat je niet meer goed functioneert. Vandaar! We
zijn opnieuw met veel enthousiasme begonnen en hebben het erg
naar onze zin. We merken dat er ondanks een klein aantal leden c.q.
kerkgangers voldoende spirit is om alles draaiende te houden.
Wanneer u dit leest zijn er al vijf zondagen voorbij en zit bijna de
helft van de missie er op. Zoals de ervaring in het verleden was, is
die deze keer niet anders. De tijd vliegt voorbij. Voordat je er erg in
hebt kun je je koffers
weer pakken en
huiswaarts keren. Het
zal ons aan het hart
gaan. Ruim tien jaar
geleden, de eerste
keer, was alles nog
onwennig, maar deze
keer moeten we heel
veel vertrouwde dingen
loslaten. De zondagse
erediensten vormen
toch wel de kern van heel het kerkelijk gebeuren hier in Alanya. De
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gemeenschap is op zich bijzonder klein en het is niet gemakkelijk
daarnaast nog veel andere activiteiten te ontplooien. Toch is het
geweldig om op deze manier met elkaar kerk te kunnen zijn. Het
naar elkaar omzien gaat hier op een heel plezierige wijze. Toch is
vanwege de afstanden en onbekendheid het elkaar bezoeken niet
altijd zo heel eenvoudig, hebben we opnieuw gemerkt. Maar waar
een wil is, is er zeker ook altijd een weg om naar elkaar te gaan. En
dat lukt heel goed.

De samenwerking met de andere
kerkelijke gemeenschappen is
uitstekend. Dat was meteen in de eerste
week al te merken toen er vanuit de
Duitse kerk een bijeenzijn op de
begraafplaats voor buitenlanders
gepland was met Bijbellezing, een
meditatie, gebeden en het zingen van
enkele liederen. Ernst en ik (Wim)
hebben daar samen de Apostolische
Geloofsbelijdenis gezongen. De zondag
daarna was de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en in de dienst op die dag,

werden de namen genoemd van hen die uit onze kerkelijke
gemeenschap ons ontvallen waren. Daar werd ook de naam
genoemd van Elly Blankespoor, de echtgenote van de bij u
welbekende dominee Henk Blankespoor. Wij wensen hem Gods
nabijheid en liefde en hulp toe in deze voor hem en zijn gezin zo

moeilijke tijd.

De gezamenlijke diensten met de Duitse kerk met Kerstmis, Pasen
en Pinksteren vormen steeds een hoogtepunt. Maar ook de
gezamenlijke Kerstzangdienst met de Finse, Noorse en Duitse kerk
was voor ons een belevenis. In verschillende talen dezelfde
boodschap lezen en dezelfde liederen zingen geeft een bijzonder
gevoel van sterke verbondenheid. De kerkelijke gemeenschap in
Alanya heeft een aparte plaats in ons hart ingenomen en wij gaan er
vanuit dat dit nog jaren zo zal blijven. Wie weet zien jullie ons hier
nog wel eens verschijnen, maar dan niet meer als dienstdoend
predikantsechtpaar

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt,
dat de vrede sterker is dan de strijd.
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Wij wensen jullie van harte
feestelijke en gezegende

Kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2018 toe.

Hartelijke groet van Henny en Wim
Molenaar

Lieve mensen

Wat een bijzonder warm onthaal hebben wij hier bij jullie gehad, we
hebben zoveel gastvrijheid en openheid ervaren.
Ook in onze vrije uren hebben we genoten van een aantal
dagtochten samen met een gemeentelid van het eerste uur en
hebben daardoor veel van dit mooie land gezien.

Er was fijne betrokkenheid bij de kerkdiensten.
Mooie gesprekken hebben we gehad met en bij gemeenteleden
thuis. Het is een raar idee dat wij nieuw gemaakte vrienden moeten
gaan verlaten maar we willen zeer zeker nog een keer terugkomen.
Het gaat jullie allemaal goed wij hopen elkaar weer in goede
gezondheid terug te zien

Nel en Cor

Nel en Cor van Vliet

Uit de kerngroep

Het is inmiddels een traditie geworden in Alanya, de gezamenlijke
kerstzangdienst, georganiseerd door de Noorse kerk. Ook dit jaar
werd deze kerstzangdienst gehouden op 6 december, een beetje
vroeg voor Kerst, zult u denken, maar dat heeft te maken met het feit
dat er toch veel mensen zijn die de Kerst in eigen land met hun
familie willen vieren.
De dienst begon met een muzikale prelude, gespeeld op het orgel
door David Hynd en op de dwarsfluit door Dagmar Uzun. Je kon
merken dat die twee op elkaar zijn ingespeeld, want ze spelen iedere
zondag samen in de Duitse kerk.
Hierna werd iedereen welkom geheten, in het Engels, door de pastor
van de Noorse zeemanskerk. Hierna waren er twee kerstliederen,
een Duitse en een Finse, gezamenlijk gezongen. Uit Lucas 2: 1-20
werd door alle vier de
predikanten in hun eigen taal
gelezen, afgesloten met orgel
en fluitmuziek.
Door de Finse pastor werd een
korte overweging over het
Kerstevangelie gehouden en
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daarna werden een Nederlands en Noors kerstlied gezongen.
Gezamenlijk werd het Onze Vader, ieder in zijn eigen taal, gebeden.
Afgesloten werd met het zingen van Stille Nacht, Heilige Nacht in
vier talen en na de zegen was er nog een prachtig muziekstuk.
Hierna werden we verrast met koffie en gebak, koeken en allerlei
lekkernijen.
Onder het genot hiervan werd er nog wat nagepraat en konden we
verkwikt naar huis.

Ernst H.F. Meijer.

Van onze adviseur

Een hartelijke groet
Vanuit een zonovergoten Monte Gordo groeten Lenie en ik jullie
hartelijk. Wij zijn hier aan het werk in de oecumenische gemeente en
voor het eerst van ons leven vieren wij de kerstdagen “buitengaats”.
Maar niet zonder ook even met nadruk te denken aan die andere
“buitengaatse” gemeente en dat zijn jullie, daar in Alanya. Mochten
jullie er aan denken, doe dan ook onze hartelijke groeten aan de
vrienden en vriendinnen van de Duitse kerk, met wie we de

afgelopen jaren een steeds betere band hebben gekregen. Hopelijk
vindt dat een even mooi als zinvol vervolg.
Dus hierbij: Gezegende en vrolijke kerstdagen, een tof, gezond en
gelukkig Nieuwjaar en hopelijk tot ziens eind augustus 2018! Met
warme groet,
Lenie en Ko Brevet.

Nieuws van de werving
Het leek er een tijd lang op, dat iedereen die voor Alanya benaderd
werd heel snel nee zei. Om allerlei, soms begrijpelijke, soms ook –
wat mij betreft – minder begrijpelijke redenen. Momenteel ben ik in
gesprek, nou ja, wat heet, mailcontact, met enkele kandidaten voor
een periode als voorganger bij de NIGA. De echte gesprekken
moeten even wachten tot januari, want dan hopen we weer terug in
Nederland te zijn. Het ziet er al met al best hoopvol uit en in het
volgende Kruispunt heb ik hopelijk nieuws dat bij die hoop past.
Wordt vervolgd.
Ook over het overdragen van mijn adviseursrol op termijn komen er
gesprekken met iemand die hier heel serieus over aan het nadenken
is en de resultaten daarvan hoop ik u dan ook te kunnen geven.

Kortom: het bestaan van een adviseur is allesbehalve saai, om het in
goed Saksisch te zeggen: never a dull moment.
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Tot slot twee gedichten die in de kerstnacht zullen klinken in het
midden van de gemeente die in Monte Gordo samenkomt.

Gedicht van Miep van Rooijen

Op de grens van licht en duister
tussen zorgen en verdriet
kwam Hij zonder glans en luister
met een ster in het verschiet.

Troost en liefde van de Vader
kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
dan de Zoon door God bemind.

Steeds weer tussen licht en duister
horen mensen groot en klein
door de wind het zacht gefluister
ook voor jou zal ik er zijn.

Gedicht van Willem Wilmink

Op een slagveld klonk een stem, was van ver te horen,
Zong dat er in Bethlehem een kindje was geboren.
In die nacht, zo stil en groot, zwegen de kanonnen,
Die zijn bij het morgenrood toch opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven,
Maar de kanonnen dreunen weer, als de lichtjes doven.

Donkere Zuid Afrikaan, honger moet je lijden,
Mag niet naar je vader gaan, bent van hem gescheiden.
Wie dit hebben uitgedacht, komen allen samen,

Zingen plechtig Stille Nacht, zonder zich te schamen.
Kerstmis lijkt ons keer op keer vriendschap te beloven,
Maar dan gaan ze altijd weer alle lichtjes doven.

Turk en Griek en Marokkaan, mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan of zal men ze verdrijven?
Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven.
Laat dan deze ene keer het lichtje niet weer doven.

Schoenenproject

Vanmorgen (30 oktober) tegen 10 uur werden we (Dick en Marlies,
Cor en Nel, Johannes en Gerda) opgehaald door Ernst
(penningmeester van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente in
Alanya) en zijn vrouw, om deze morgen 50 paar schoenen uit te
delen aan leerlingen van een schooltje in Oba (Alanya) in de bergen.
Deze jaarlijkse gebeurtenis is een aktie van de NIGA.
In de zondagse kerkdiensten wordt de tweede collecte besteed aan
een goed doel. Dit doel, de schoenenaktie, is ontstaan uit een
suggestie die gedaan werd door een tot het Christendom bekeerde
moslim, die vertelde dat bij zijn kinderen op school, veel kinderen in
de winter nog op
slippertjes liepen,
de ouders hadden
geen geld genoeg
om schoenen te
kopen.
Penningmeester
Ernst die in
Turkije woont,
informeert nu elk
jaar bij de
algemeen
directeur van alle
basisscholen in
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Alanya (204 scholen, 5.000 leerkrachten, 58.000 leerlingen) op
welke school dit doel, het meest tot zijn recht komt. Dit jaar kwam
dus het schooltje in Oba hiervoor in aanmerking.
Toen we aankwamen werden we al opgewacht door een aantal
mannen en een oud vrouwtje. De lessen waren nog bezig en we
moesten ook nog wachten op de algemeen directeur, die wilde ook
graag aanwezig zijn bij de uitdeling. Intussen keken we in de gangen
van het schooltje, de deuren en ramen waren versierd met
vlaggetjes en knipsels en met de woorden welkom 'hösgeldeniz'. Het
zag er allemaal wat armoedig uit. Toen ging de bel en was het pauze

en konden we de lokaaltjes
bekijken. Stoeltjes, tafeltjes en
kasten, het zag eruit zoals meer
dan 60 jaar gelden in Nederland,
maar waar we van opkeken, er
stonden een paar computers in de
klas en er waren digiborden,
internet was ook aanwezig, je kon
het bijna niet geloven. Toen de
directeur kwam en ons had begroet,
werden de kinderen per leerjaar in
rijen gezet en onder luid zingen van
het volkslied door kinderen en
leerkrachten werd er door drie
kinderen de Turkse vlag gehesen,
een bijzondere belevenis om dit te
zien gebeuren.

Ernst sprak de kinderen in het Turks toe, ik denk dat hij vertelde dat
er voor ieder kind een paar mooie schoenen waren, geschonken
door de Nederlandse kerk. Daarna werden ze kind voor kind, bij
name naar voren geroepen en kregen ze allemaal prachtige
schoenen in fleurige kleuren. Eén meisje echter keek eerst wat
bedroefd toen ze een paar zwarte schoenen kreeg, ze had vast
liever paarse of rose gehad, totdat ze ze aan had en merkte dat de
schoenen gekleurde knipperlampjes in de hakken had, als een
prinsesje stapte ze even later rond.

Na afloop kregen we een
heerlijke maaltijd,
aangeboden en verzorgd
door de ouders van de
leerlingen. Na het eten
hebben we nog wat met
de kinderen gespeeld. We
namen hartelijk afscheid
met vele knuffels. Met heel
veel plezier en met een blij
gevoel kijken we terug op
deze prachtige morgen.

Gerda de Jonge

VAN EEN KERKGANGER

Zondag 10 december, de tweede adventszondag, vroeg Ds. Wim
Molenaar om een stukje te schrijven voor Kruispunt. De vraag luidde
verder: "wat vinden jij en Els van de Gemeente hier wat trekt jullie".
Eerst even een voorafje. Toen we aan het thuisfront en aan vrienden
vertelden dat we in november / december voor 4 weken met
vakantie zouden gaan, was de eerst volgende vraag: "naar Turkije"?
Ja en naar dezelfde plaats en hetzelfde hotel. "Waarom" ? Nou, het
is voor ons bekend gebied en daarbij komt dat we nogal wat mensen
kennen van de wandelclub en die kleine kerk. Vooral die kleine kerk
speelt een belangrijke rol om naar Alanya te komen. Qua grootte
maar een paar handjes vol. Elke keer dat wij komen zien we die
kleine trouwe vaste kern en ook, voor ons, de wat minder bekenden.
Het voelt een beetje als thuis komen. Samen zingen, bidden en naar
Gods Woord luisteren. Zeker in de adventstijd samen toeleven naar
de viering van de eerste komst van Jezus op deze wereld. Een
wereld die zoveel verlossing kan gebruiken. Dat te horen en te
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belijden maakt ons blij en sluit aan bij ons normale leven thuis. De
zangdienst van woensdag 6 december was mooi. Vier voorgangers
van verschillende landen, komaf en richting hadden in vier talen de
zangdienst voorbereid. Wat klonk het mooi om Stille nacht in die 4
talen te horen. Harmonie in optima forma. Grenzen, door mensen
gemaakt, zijn die avond niet gevoeld. Dat is voor ons ook het beeld
dat we ervaren als we zondags naar de Kerk gaan, eenheid in
verscheidenheid. Beste mede-kerkgangers in Alanya, bedankt voor
het elke keer weer welkom te zijn. Nu uitzien naar Kerst en tevens
uitzien naar die grote nieuwe dag wanneer onze Heiland terugkomt.

In Christus verbonden. Peter en Els Schuller

Noorse handarbeid

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2018

www.niga-turkije.nl


