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Advent 
 

De advent is in het christendom de periode die voorafgaat aan 
Kerstmis. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, 
dat ‘plechtige komst’ betekent. In de adventsperiode – vanaf de 
vierde zondag vóór 25 december tot aan 25 december – bereiden 
christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de 
geboorte van Jezus wordt herdacht. 

 
De adventskrans, meestal van dennengroen gemaakt, maakt het 

naderen van het kerstfeest zichtbaar. In de krans staan vier kaarsen. 

Iedere zondag wordt er een extra kaars aangestoken. De kaarsen 

symboliseren de gang naar het kerstfeest, feest van licht. De krans 

werd vroeger gebruikt om mensen, die zich bijzonder hebben 

onderscheiden, te eren en te kronen. 

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog 

Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881). Hij ving veel kinderen op die 

uit armoedige gezinnen afkomstig waren. De kinderen vroegen vaak 

wanneer het eindelijk Kerstmis was. In 1839 besloot hij uit een 

houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. 

Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor 

elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met 

dennengroen versierd. Sindsdien is de adventskrans niet meer weg 

te denken in kerken en in huizen. 
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Kerst. 
 

Kerst is het feest van 

het licht. Licht dat 

sterker is dan de 

duisternis. Het licht 

overwint zelfs de 

duisternis, elk jaar 

opnieuw als de 

langste nacht voorbij 

is.  Niet toevallig werd 

25 december dan ook de dag van het feest van de geboorte van 

Jezus, het Licht van de wereld. 

Je hoort het vaak. De dagen zo vlak voor Kerst zijn voor veel 

mensen moeilijke dagen. Herinneringen aan geliefden komen dan 

boven.  Het verdriet wordt dan weer voelbaar. 

De duisternis lijkt grip te krijgen op het leven. 

Gaan in Nederland de mensen in de decembermaand in het donker 

naar hun werk, hier in Alanya wordt zelfs in het donker doorgewerkt. 

De bouw tegenover het tot pastorie benoemde appartement gaat 

rustig door ook al is de zon al lang ondergegaan. De wereld lijkt 

grauwer en de mensen passen zelfs hun kleding aan, al was het 

tegen de koude.  

Dat de vakantieganger hardnekkig er zomers bij wil blijven lopen is 

te danken aan de steeds spaarzamer wordende zon in het thuisland.  

Hier in onze regio Antalya mag op dit punt tot op heden niet 

geklaagd worden. 

Maar kenmerkend voor de Kersttijd blijft toch dat warmte en 

gezelligheid speerpunten blijven voor de mensen.  Het verbaasde mij 

dat zoveel kerstspullen die vrolijkheid en licht uitstralen , ook hier in 

Alanya worden aangeboden. Niet alleen in onze westerse wereld, 

maar ook hier geven alle verkopen en opsmuk ons een gevoel van 

saamhorigheid. 

Met Kerstfeest vieren wij de geboorte van Jezus Christus. Maar ook 

vieren wij dat het licht de duisternis heeft overwonnen. De 

‘zonnewende’ wordt al eeuwenland in talloze landen en culturen 

gevierd.  Het verhaal gaat dat de christenen bewust voor de 25e 

december hebben gekozen als datum voor het kerstfeest, om zo de 

plek in te nemen van een heidens feest.  De Romeinse keizer 

Aurelianus maakte die dag nl in het jaar 275 tot de feestdag van de 

Geboorte van de Onoverwinnelijke Zon.  In het jaar 325 werd door 

de kerk het feest van de Geboorte van Christus ingevoerd en wel op 

dezelfde dag. 

Toevallig is dat niet want keizer Constantijn was zowel aanhanger 

van de Zon als de voorstander van de Christus van de kerk.   

Maar er was ook nog een andere reden om voor die 25e december 

te kiezen.  Waarschijnlijk vierden de Romeinse christenen ooit Pasen 

op een vaste datum, nl 25 maart.  Later is die 25e maart het tijdstip 

geworden om het feest van Maria Boodschap te vieren, het moment 
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van de conceptie van Jezus. Tel je daar de negen maanden 

zwangerschap bij op dan kom je op 25 december als  ‘uitgerekend’.   

Hoe de vieringen er toen hebben uitgezien blijft in het ongewisse. De 

geboorte van Jezus werd gezien als de verschijning van de Zoon 

van God.  De geloofsbelijdenis noemt Jezus ‘Licht van licht’  en 

wordt er gebeden: God, die deze allerheiligste nacht hebt verlicht 

door de luister van het ware licht. 

In de middeleeuwen werden extra elementen toegevoegd. Jezus, het 

kind in de kribbe, werd de 

verschijning van Gods genade. En 

die genade werd heel persoonlijk 

beleefd. De Christusbaby straalt 

daarom op veel schilderijen 

goddelijk licht uit. 

Hoewel het feest van de 

terugkerende zon christelijk werd 

ingevuld, bleven oeroude gebruiken 

voortbestaan. Een bekend 

voorbeeld is de dennenboom ( 

eigenlijk een spar), die met zijn 

groene takken symbool staat voor 

leven en vruchtbaarheid. Heel lang 

hebben de kerken zich verzet tegen 

het gebruik van de kerstboom totdat 

Maarten Luther, de kerkhervormer 

er een christelijk symbool van maakte.  Volgens hem kan de christen 

er ook de boom uit het Paradijs  in zien. In de loop der jaren hebben 

de kerken en zelfs het Vaticaan, de afwijzing overboord gegooid.  

Het kan verkeren! 

Wat is Kerstmis zonder gebruiken en tradities? Ieder land en iedere 

familie kent zo zijn eigen tradities.  Zo zijn in Nederland en ook in de 

Duitssprekende landen de Kerstnachtvieringen één van de weinige 

kerkvieringen die door duizenden bezocht worden. Was dit 

aanvankelijk een meer katholieke traditie, tegenwoordig zijn ook veel 

protestantse vieringen op de kerstavond gewoonte geworden. Vele 

christenen geven juist op die avond uiting aan hun gevoel dat geloof 

en kerkgang verschillend kan worden uitgelegd. 

 

Pim Rijnders 

 
Vanuit de pastorie 

 
Het was voor Jenny en mij weer thuiskomen.  De pastorie als 

gewoonlijk in die 7e Ziekenhuisstraat no 12  op de 4e etage.  Vanaf 

Pazigasa  in een snelle rit in het donkere Alanya aangekomen, 

zagen we al snel de vele nieuwe opgetrokken huizenblokken om ons 

heen.  Het voordeel van ‘er bekend zijn’  hield dan ook in dat toen wij 

‘gedropt’  werden aan de Atatürk boulevard feilloos onze weg met de 

gehuurde bolide ons onderkomen konden vinden.  

We vlogen vanaf Schiphol op de woensdag, ook nog eens mijn 

geboortedag, via de groots opgezette pas geopende luchthaven van 

Istanbul.  Een paradepaardje voor Istanbul zo mooi opgezet. 

Het voordeel van woensdagavond aankomen blijft het 

acclimatiseren; het tijdsverschil van twee uur vooruit denk je dan 

makkelijk te kunnen verwerken, maar toch! We doken dan ook 

meteen in bed. In het contact met het thuisfront overigens wel 

opletten: ook dan blijken twee uren verschil niet echt handig. 

Al snel maakten wij de eerste zondag contact met de mensen van de 

Duitse kerk. Ze stonden er al na de viering waarin we hoorden dat 

Dagmar hoorbaar was gegroeid in haar dwarsfluitspel. Wat een 

heerlijkheid toch dat de Niga met de Duitse kerk(-mensen) zo’n 

goede verstandhouding heeft. Maar niet alleen de kerk, ook wij als 

persoon hebben door ons verblijf hier vrienden gemaakt. Niet in het 

minst met mijn oud-collega, die 6 jaar geleden werkzaam voor de 

Nikolaus-gemeente was en al verschillende keren met vakantie in 

Alanya terug is geweest. Ook dit keer plande hij de vakantie in ‘onze’ 
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periode. De 14 dagen die nog 

restten hebben wij mooi 

kunnen uitbuiten. 

Groots was het 15 jarig 

bestaansfeest van de Duitse 

Sankt Nikolaus-gemeenten in 

(Alanya en) Antalya. Vele 

hoogwaardigheidsbekleeders 

uit kerk en wereld gaven acte 

de précense tijdens de 

herdenkingsbijeenkomst.  Zoals de burgemeester van Antalya en de 

‘ambassadeur’ de nuntius van het Vaticaan in Turkije. Een 

indrukwekkende videopresentatie gaf een beeld hoe de afgelopen 

jaren waren gegaan èn in Alanya èn in Antalya. Zoals te verwachten 

was stond er na de bijeenkomst een groots buffet klaar voor alle 

bezoekers en genodigden. Een compliment waard.   

De zondag daaraanvolgend mocht ik namens onze kerk de Duitse 

zusterkerk- bij ons aan de 

overkant (..) - feliciteren met een 

prachtig orchidee als aandenken. 

Onze verhouding als 

zusterkerken met elkaar is meer 

dan gewoon:  niet alleen in nood 

weten wij elkaar te vinden, ook 

de drie Hoogfeesten vieren wij al 

jaren gezamenlijk.  

Dat Kerst al snel nadert wordt 

niet alleen bij de opkomst tijdens 

de vieringen gevoeld. De Noren 

organiseerden met de andere 

kerken weer hun jaarlijkse 

Advents-zangdienst. Met tien 

Nederlanders staken wij niet slecht af ten opzichte van de 5 Duitsers, 

een paar Noren en veel Finnen. Met enthousiasme zongen we in de 

eigen talen de liederen mee. Op zo’n moment kom je erachter dat de 

Scandinavische talen voor ons moeilijk zijn te begrijpen. Overigens 

was de voertaal in het Engels. 

Nu, op naar Kerst. Zelfs de winkels hier houden ons met hun 

kerstspullen bij de tijd: kerstballen en bomen in overvloed!  

 

Jenny en ik wensen u een zalig kerstfeest! 

 
Maria Magdalena 

Maria van Magdala of Magdalena is als ‘ apostel der apostelen’ zoals 

kerkvader Augustinus zei, één van de meest markante 

vrouwenfiguren uit de christelijke overlevering. Ze heeft een leidende 

rol gespeeld in zowel de oorspronkelijke beweging rond Jezus als in 

de latere kerk- en kunsthistorische traditie. Maar deze beide rollen 

stemmen weinig overeen. Historisch gezien is Maria, uit Magdala 

aan het meer van Genesareth, één van de welgestelde vrouwen die 

zich in Galilia bij de rondtrekkende rabbi Jezus hebben aangesloten, 

nadat ze ‘ van boze geesten en ziekten genezen’ waren ( Lucas 8,2). 

Ze trekt met hem mee naar Jeruzalem, maakt de kruisiging op 

Golgota mee en is de eerste aan wie de verrezen Christus verschijnt. 

Uit wat er 

van dit 

verhaal in de 

loop der 

tijden 

geworden is, 

blijkt een 

heel ander 

beeld. Een 

almaar meer 

door mannen 
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gedomineerde kerk had het beeld nodig van ‘ de grote zondares’ 

aanlokkelijk juist in haar berouw en boete. Maria Magdalena werd 

het symbool van het ‘ gevallen meisje’; zonde had – helemaal niet in 

overeenstemming met de Bijbel – alleen betrekking op het seksuele 

gedrag, en vrouwen moesten in de kerk zwijgen. Waarom, vragen 

sommigen vandaag af, is er geen ‘ grote zondaar’ in deze traditie?  

En hoe zou het eruit gezien hebben als men bij voorbeeld van Petrus 

‘ een bekeerde pooier’ had gemaakt? 

Petrus en Maria Magdalena zijn de leidinggevende persoonlijkheden 

van de Jezusbeweging geweest. Allebei waren ze in de eerste 

christengemeenten actief als leiders die getuigenis aflegden van het 

geloof en die liefde voorleefden, het Evangelie predikten en 

missioneringswerk deden. 

In de Evangeliën kunnen we de alternatieve houding van Jezus ten 

opzichte van de vrouw zien en misschien wel het duidelijkst in de 

figuur die het dichtst bij Jezus stond, Maria uit Magdala. Haar 

genezing is helemaal vanzelfsprekend, ook haar roeping om de weg 

te gaan van Jezus; ze volgt hem, ze ‘dient’  hem: een uitdrukking 

voor haar volledige overgave 

aan hem, en dit maakt wellicht 

de vereenzelviging van de 

figuur van Maria Magdalena 

met de zondares uit Lucas 7 

begrijpelijk. Voordat Maria 

Magdalena Jezus tegenkwam, 

was ze door ‘ zeven duivels’ 

bezeten ( Lucas 8,2) wat op 

een geestesziekte, wellicht een 

manisch depressie of epilepsie, 

wijst. Samen met andere 

vrouwen trekt dan de vroeger 

geesteszieke vrouw naar 

Jeruzalem, staat daar ‘ op een afstand’ aan het kruis, terwijl alle 

andere leerlingen zijn weggevlucht, gaat naar het graf en ziet als 

eerste de verrezen Christus ( Johannes 20, 1 en 14) 

Maria Magdalena en de andere vrouwen willen heel bewust getuigen 

zijn, maar ze waren voorzichtig. Wanneer ze op de ochtend van 

Pasen door verklikkers gezien waren 

Had het hun leven kunnen kosten. Een feit is dat de mannelijke 

volgelingen tijden hun bezoek aan het graf nog altijd in hun 

schuilplaats in Jeruzalem zaten. De angst hield hun geloof 

gevangen. 

Maria Magdalena belichaamt de angst en de droefheid van de hele 

eerste christengemeente. Ze is moediger dan de mannen, ze zoekt 

Jezus buiten bij het graf, in de door mannen gemeden openbaarheid. 

Haar tranen zijn de uitdrukking van haar diepste zelf. De engelen 

aan het graf, en ook de Verrezene zelf, vragen haar: ‘waarom huil je 

zo?’ ( Johannes 20, 13 en 15). Het is de vertwijfeling over het stuk-

geslagen worden van alle hoop en alle heil door de dood van Jezus. 

Als God Hem liet vallen en Hem overliet aan de onverschillige macht 

van een wereld zonder gerechtigheid en zonder vrede, dan is de 

hoop van de arme om een vrij, voldaan, niet gebukt en zonder 

demonen te leven gestorven. Volgens het evangelie van Johannes 

herkent Maria Magdalena Jezus pas wanneer hij haar bij haar naam 

aanspreekt. Ze antwoord met ‘ Rabboeni’ wat ‘ mijn meester’ 

betekent (Johannes 20, 16) haar wens hem aan te raken en door de 

aanraking nieuwe kracht te krijgen wordt niet vervuld. De Verrezene 

moet men niet willen aanraken of fotograferen: Hij raakt mensen met 

de heilige Geest ( Johannes 20,22) aan. En hij geeft aan Maria 

Magdalena de opdracht aan de angstige mannen te vertellen wat zij 

als getuige heeft gezien. 

 

 Uit: Vrouwen uit de Bijbel.  H.Haag J.H.Kirchenberger en Dorothe 

Sölle. 

Leuven en Kampen, 1993  
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Van onze adviseur 

 

“Het licht schijnt in de 

duisternis en de duisternis 

heeft het niet in haar macht 

gekregen”   

 

 

In de donkerste dagen van het jaar, althans op het noordelijk 

halfrond, waar het Kerstfeest ontstond, gedenkt de kerk het begin 

van de geschiedenis van Jezus.       

 Een geschiedenis waarin God zichtbaar werd voor de wereld. 

 Een geboorte is altijd een nieuw begin en dat is waarschijnlijk 

waarom Kerst uiteindelijk bij veel mensen een diepe snaar raakt.  

 In de donkerte van december begint een nieuw leven, begint 

een nieuw jaar, ieder jaar weer      

 Het bijzondere van het ingrijpen van God in de geschiedenis 

van mensen, het verhaal van Kerst, is dat in deze geschiedenis niet 

de grote keizer in Rome centraal staat, maar twee onaanzienlijke 

mensjes: Jozef en Maria.        

 Dat maakt het gewone bijzonder.     

 God gaat met gewone mensen in zee, in het leven van 

alledag  

Waarom is de geboorte van Jezus eigenlijk van belang?   Is 

het niet heel gewoon dat hij als een kind ter wereld kwam? Jazeker, 

dat is het.         Het 

bijzondere is niet dat Jezus geboren werd, maar dat dit kind het 

leven ging leiden dat hij geleid heeft.     

 Jezus zou uitgroeien tot een leraar, tot een voorbeeld, tot een 

middelaar tussen God en mens.        

Door de keuzes die hij maakte, belandde hij uiteindelijk aan het 

kruis, juist omdat hij trouw bleef aan zijn God van liefde.   

 Alleen had de dood niet het laatste woord: het belangrijkste 

slotakkoord van Jezus’ leven vieren wij met Pasen, de opstanding. 

Kerst is van belang omdat hiermee de geschiedenis begint, die 

uitloopt op Pasen.        

 Het is zoals de proloog van het evangelie naar Johannes het 

schrijft:  

“Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in 

haar macht gekregen”        

 Door deze woorden is Kerst het feest van het licht.   

 Wie door dat licht geraakt wordt, weet dat het donker niet zal 

winnen. 

U allen in Nederland, Turkije of elders wens ik gezegende 

kerstdagen toe en een mooi nieuw 2020. 

En vrede op aarde is geen groet, eerder een opdracht!  
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Lieve mensen van de NIGA, 

 

Straks begint 2020, voor u allen een nieuw jaar natuurlijk met onze 

zorgen met onze mooie en minder mooie dagen hier en buiten 

Alanya. 

Met onze kerkdiensten waar we elke zondag mogen getuigen van 

ons geloof. Als kersverse Adviseur mag ik ook zetel hebben in de 

kerngroep, wat ik een voorrecht vind, in de eerste plaats door te 

luisteren naar u naar jullie die deze gemeente vorm geeft, in de 

tweede plaats door er gewoon te zijn voor jullie en met jullie. 

Nel en ik verheugen ons dat wij in april, mei en juni weer de pastorie 

in trekken, dat is natuurlijk onze 

woonplek voor die maanden. 

Maar laat het altijd een plek zijn waar 

u van harte welkom bent, dat hoeft 

niet met een speciaal doel te zijn, 

een goed doel kan bijvoorbeeld even 

bijpraten zijn, weet dat u/ jullie van 

harte welkom zijn. 

 

Ik wil Ko Brevet hartelijke danken 

voor zijn inzet de afgelopen jaren, de 

tijd ook die hij heeft gegeven aan de N.I.G.A. heeft veel betekenis 

gehad. 

Ik wens Ko veel succes met zijn verdere werkzaamheden bij het 

IPNZE ( Interkerkelijk pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa) 

maar ook al het overige werk wat hij nog doet. 

 

Cor van Vliet 

cor@corvanvliet.nl    0680116661 
 

Adviseur NIGA 

 
 

De Herders niet bepaald 

uit hoge kringen 

ontvangen bezoek in angst 

en beklemming 

zij houden niet op met loven 

maar weten 

ondanks het lied 

van de Engelen 

gaat het helemaal niet 

om Zijn hemelse afkomst 

ergens daar boven 

maar deze dagen vieren zij 

Zijn aardse bestemming 

 
Cor van Vliet 

 

 

mailto:cor@corvanvliet.nl
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