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‘Epifanie’ betekent ‘verschijning’
God is mens geworden. God is mens geworden opdat wíj mensen worden. De weg van Jezus
van de voerbak tot zijn kruis; de weg van de opstanding; de weg van Gods heil. Het licht van
Kerst is immers enkel te verstaan vanuit het licht van Pasen. God is mens geworden. Epifanie:
de tijd van wie ons verschenen is in het Kind van Bethlehem. Want het is niet de bedoeling
dat wij in Bethlehem blijven staan, weer overgaan tot de orde van de dag. Het gaat om het
openbaar-worden van Gods heil, van Gods heilsweg in Jezus Christus de Zoon.

De hemel opende zich toen Hij zich door Johannes liet onderdompelen in de Jordaan. Een
paasverhaal: Hij die aan ons gelijk bij ons gekomen is: Hij gaat ons voor, met ons mee door
de ondergang in het doodswater naar een nieuw bestaan. Zo worden wíj mensen. Het kon ook
nergens anders dan in de Jordaan. De Jordaan is de scheiding tussen de oude wereld en het
nieuwe beloofde land. Er moest een paaswonder gebeuren om, onder Jozua, het volk door de
Jordaan te laten gaan: de Ark van het Verbond wordt ingezet in het midden van de stroom; de
Allerhoogste, de Redder zelf waagt zich en zet zich in het allerdiepste. En het water wijkt en
de oever van de toekomst van belofte wordt bereikbaar. Zo is de nieuwe Jozua, Jezus, ‘God is
Redder’, ondergegaan in het water van de grenssituatie tussen het oude en nieuwe bestaan,
tussen dood en leven. Zo zijn de lezingen van aanstaande zondag, 12 januari: Jesaja 43 : 1 – 7
en Matteüs 3 : 13 – 17.

Het wordt nog eens onderstreept. Als er een bruiloft in het water dreigt te vallen. Wanneer op
de bruiloft  van twee mensen in Galilea,  eigenlijk:  wanneer op de bruiloft  van God en de
schepping, klinkt: ‘De wijn is op’, zal het dan maar weer water drinken worden en het feest
voorbij en over; mooi, maar ’t was maar voor even?! Maria doet de kreet dat de wijn op is en
het bitse antwoord van Jezus volgt. Hij is niet gekomen om een feestpartij te organiseren,
maar om het feestelijke van de geschiedenis te redden. Het gaat Hem en in Hem om de komst
en de doorbraak van het Koninkrijk Gods. De opening is immers al een klaroenstoot: ‘op de
derde dag’! De paasdag na de dood; de scheppingsdag waarop zelfs twee keer klinkt dat God
zag dat het goed was, tot zíjn, Gods, bestemming kwam. Jezus kijkt al naar de grote Bruiloft
van het Lam, wanneer Hij zijn uur gekomen ziet en weet en met het offer van zijn leven de
redding van alle ellende van de geschiedenis mogelijk maakt. En het water wijkt en wordt tot
de wijn van de meest superieure kwaliteit: doodswater wordt de gloedvolle vreugde van het
Koninkrijk van God. De grauwe geschiedenis gaat niet ten onder in algehele chaos. Ook een
paasverhaal. De lezing is Johannes 2 : 1 – 11, maar dan is het al zondag 19 januari.

Nieuwe mensen worden: mensen worden weggeroepen uit hun oude bestaan om met Jezus als
zijn  leerlingen  mee  te  gaan,  Hem na  te  volgen.  Dan de  heelmaking  van  mensen  in  hun
aangetaste bestaan; dat is bevrijding, dat is heil-making van mensen uit de greep van wat hen
ten dode houdt. Paasverhalen. 

Jezus’  verschijning/epifanie  geeft  nieuw  perspectief:  rond  Hem  licht  de  grond  van  de
schepping op, het geheim van het leven-zelf, het wezen van God. Hij is mens geworden opdat
wíj nieuwe mensen worden: de nieuwe toekomst van zijn Koninkrijk betreden en niet blijven
in de oude orde van de dag. Anders blijft de schepping woest en ledig.

Heil en zegen



In de voorbije weken zijn er stapels kaarten bezorgd met alle goede wensen voor Kerst en
voor  het  nieuwe  jaar  2020;  heel  veel  dank  voor  al  die  tekenen  van  verbondenheid  en
genegenheid!  Ook  op  deze  plek,  van  partner/vriendin  Adri  Korver  en  mijzelf,  van  harte
onderstreept  met  ouderwetse,  haast  verdwenen  begrippen;  niettemin  juist  zo  diep  en
veelzeggend: voor allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar! Dat wij 2020 zullen beleven en
zullen invullen als een jaar van onze Heer! Een hartelijke groet aan u allemaal!

ds. Nico Paap

Wijkdiaconie
'De beste wensen...' Hoe vaak hebt u dat gehoord de afgelopen dagen? Heel wat keren denk
ik. Toch wil ik ook die van mij eraan toevoegen. 'De beste wensen' dus, want velen hebben
het afgelopen jaar bewezen onze wijkdiaconie ook het beste toe te wensen door veel diaconaal
werk financieel mogelijk te maken. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. Kijkt u eens mee naar
het giftenlijstje van de maand december: Op de bankrekening was er een gift van € 25,00 die
binnenkwam via het Diaconaal Bureau. Voorts werden wij verrast met een vorstelijke gift van
€ 300,00 met daarbij nog een bedrag van € 50,00 voor de bloemengroet. Per kas werd € 5,00
ontvangen door Nel Romers bij het bezorgen van een bloemengroet. Wil Verkade kreeg €
10,00  mee  toen  zij  een  kerstpakket  wegbracht.  Enkele  giften  voor  algemene  diaconale
doeleinden waren er via Annet Duyverman € 20,00, Joke de Zwart ook € 20,00,  Nel en Jaap
Kleijwegt € 5,00 en € 20,00. De collecte tijdens de ouderenkerstviering bedroeg € 376,00 en
later  kreeg  Jaap  nog een  zakje  muntgeld  totaal  €  7,10 voor  hetzelfde  doel.  Dat  was  dus
december. Wij begonnen op 5 januari met de opbrengst van de bloemengroetbussen € 113,00
en Ger van Embden stopte mij een zakje centen (ja eurocenten) in de hand met € 1,90. Allen
hartelijk dank. 

Riet Elmendorp, penningmeester.
IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Wijkkas
In  de  maand  december  werden  de  volgende  bedragen  ontvangen.  De  opbrengst  van  de
offerblokken bedroeg in de maand december € 30,60. Rechtstreeks op de bank werden giften
ontvangen van € 10 en € 25.  Via Wim van Klaveren werd een gift  ontvangen:  € 10. De
opbrengst van het oud papier van de maand november is nog niet bekend. De opbrengst van
de boekenmarkt van de maanden september tot en met november bedroeg respectievelijk €
200, € 45 en € 55. In totaal dus € 300. Alle gevers en medewerkers van de boekenmarkt en
van het oud papier heel hartelijk bedankt. Verder wens ik u allen een goed en gezond 2020
toe. Een hartelijke groet,

 Paul Faas, wijkpenningmeester
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Boekenmarkt en oud papier
Zaterdag 18 januari wordt de eerste boekenmarkt van 2020 gehouden. Van 9 tot 11.30 in de
benedenzaal van de kerk. Uw oud papier kunt u inleveren bij de containers die klaar staan bij
het kerkplein. Namens ons team een goed 2020 toegewenst.

Adri van Vliet

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur.
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik
maken  van  dit  telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET
TOESTEMMING van die  ander! Er kan gevraagd worden om contact  met  een ouderling,



diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt
doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet
direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en
mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is
geen telefonische hulpdienst.


