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Wij wensen u gezegende Kerstdagen! 

Meditatie 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af… (Lucas 2: 1) 

Het geboorteverhaal begint met een decreet. We zouden er bijna over heen lezen. Is het 
belangrijk? Waarom zouden we stilstaan bij het decreet? Zijn die openingswoorden meer 
dan een tijdsbepaling? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ik denk dat Lucas ons wil 
laten huiveren. Een dictatuur werpt zijn schaduw vooruit. Dit kan niet goed gaan. Misschien 
zouden mensen uit Syrië of Wit – Rusland of Myanmar beter voelen dan wij dat de 
geboortegeschiedenis van Jezus begint met een huivering. Augustus heeft het voor het 
zeggen. Mensen zijn als poppetjes in zijn handen.  

Waarom zou Lucas ons laten huiveren? Wat is dat? Zou hij ons Jezus misschien als 
tegenmacht willen presenteren? Macht tegenover macht? Dat geloof ik niet. Als ik Lucas 
lees, dan hoor ik dat Augustus gehoorzaamd wordt. Jozef en Maria gaan op weg. Ze moeten 
buigen voor de macht van Augustus. Lucas maakt het niet mooier dan het is. Dictators laten 
niet met zich spotten. En toch doet Lucas dat: hij spot met Augustus. Bethlehem is de plaats, 
waarvan de profeet heeft gezegd, dat daar de Messias geboren zal worden. Augustus’ macht 

 



wordt gebruikt. Lucas kent de huiveringwekkende trekken van een dictator. Maar hij weet 
dat het met zijn macht ‘niets’ gedaan zal zijn. Macht tegen macht zou concurrentie 
betekenen. Jezus heeft het niet nodig te concurreren. Hij gaat Zijn eigen weg. 

Lucas schrijft zijn evangelie als lid van een christelijke gemeente. Hij ziet die gemeente voor 
zich: het zijn mannen en vrouwen die geen macht begeren, maar weten van delen. Lucas is 
de man die na het evangelie de Handelingen der Apostelen schrijft. We lezen bij hem van 
enthousiasme, maar ook van verdrukking. De christelijke gemeente moet zijn plaats vinden. 
Zoals Jezus geboren werd onder het voorteken van een keizer, zo eindigt het boek 
Handelingen met Paulus in Rome. Dictators zijn er steeds weer. Maar lezen we dan: Paulus 
verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, 
zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.  

Het Woord gaat door… Dat bemoedigt ons ook vandaag. Decreten worden geschreven. 
Dictators zijn er nog steeds. Maar Gods Woord laat zich niet stoppen. Jezus gaat ons voor 
door diepe dalen. Maar hij houdt vol. En wij mogen het met Hem volhouden. Want aan Hem 
is de toekomst. Het koninkrijk van God komt. 

Toekomst van de kerk 

In de classicale vergadering hebben we meerdere keren over de toekomst van de kerk 
nagedacht. De crises buitelen over elkaar. De kerk krimpt. De coronacrisis versnelt de krimp 
misschien. En wat doet dat met je?  Zie je de toekomst somber in? En wat doet dat met je 
geloof? Of is er ook een andere beweging? Wat betekent het geloof als je naar de toekomst 
van de kerk kijkt? Betekent het geloof dat je anders kan en wil kijken? En hoe dan? 

Over die twee vragen willen we in de classis nadenken: wat doet jouw zicht op de toekomst 
van de kerk  met je geloof, en wat doet jouw geloof met jouw blik op de kerk. Begin van 
2022 willen we 10 mensen uitnodigen om in twee avonden deze vragen te bespreken. Van 
die 10 vragen we vervolgens in hun gemeente met 10 anderen ook deze vragen aan de orde 
te stellen. Daarna komen we samen om de opbrengst te bespreken. Het moet het begin zijn 
van een proces waarbij we nadenken over de toekomst van onze gemeenten in de classis. 
Het moet nadrukkelijk een proces van onderop worden. Het proces wordt begeleid door 
Klaas IJkema die, nadat hij als predikant heeft gewerkt, nu in bedrijven 
veranderingsprocessen begeleid. Ik houd u natuurlijk op de hoogte van vervolgstappen. 

Voor nu is de vraag: wie wil 1 van de 10 zijn en met mij en Klaas IJkema het gesprek over kerk 
en toekomst aangaan. Je bent 4 avonden kwijt. Maar ik hoop natuurlijk dat je er rijker van 
wordt. En de avonden niet kwijt bent, maar rijk. 

Graag opgave voor 1 januari bij: t.verhoeven@protestantsekerk.nl 

Impressie van het werk. 

Zo aan het eind van het jaar laat ik mijn gedachten over de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar gaan. Op veel kijk ik met dankbaarheid terug. Gemeenten, predikanten en 
kerkelijk werkers laten mij meekijken in een praktijk die soms weerbarstig maar vaak ook 
mooi is. Ik ervaar dat steeds als heel bijzonder. Ik bewonder de veerkracht van gemeenten. 
Maar er zijn grenzen aan die veerkracht. Ik snap dat. Nu de maatregelen weer zijn 



aangescherpt kom ik vermoeidheid tegen. Niet weer kerst achter een scherm, zeggen 
mensen dan. Ook hoor ik steeds vaker dat er angst is dat de gemeente verdampt.  
Niet in paniek raken, roep ik op zo’n moment. Houd je aan de opdracht: vertel van Gods 
grote daden. Volharding is voor mij steeds belangrijker. Paulus schrijft aan de Romeinen dat 
ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 
Laat mensen onze betrouwbaarheid kennen, de gemeente als een vindplaats van hoop. 

Veel kerkenraden vergaderen weer online. Het lijkt wel of we steeds handiger worden. In 
Amersfoort is de volgende afspraak voor een ringbijeenkomst ook online. Vanuit het 
ziekenhuis wordt u bijgepraat over de lessen die corona ons leerde over het pastoraat. Ik 
denk zo maar dat er ook nog wel ruimte is voor andere geïnteresseerden uit de classis. Wilt 
u meedoen met de ring Amersfoort, dan kunt u zich bij mij melden. De ring komt digitaal bij 
elkaar op 20 januari van 20.00 uur – 21.15 uur. 

In januari is er de Week van gebed voor eenheid van christenen. Ik wil u daar nu vast op 
wijzen. Kijk wat mogelijk is om deze week met anderen in uw woonplaats te vieren. 
Misschien zijn grote bijeenkomsten nog onmogelijk. Denk dan ook eens aan huisvieringen. 
Christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het 
duister en de weg wijst naar Jezus. De door de Raad van Kerken en Missie Nederland 
georganiseerde jaarlijkse gebedsweek zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 januari. Kerken 
uit het Midden – Oosten kozen het thema ‘Licht in het duister’ naar aanleiding van het 
tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. Als kerken in de classis Utrecht zijn wij door 
Kerk in Actie verbonden met kerken in die regio: een extra stimulans om mee te doen met 
deze week van gebed. 

Meer dan 80 procent van de christelijke jongeren maakt zich grote zorgen om 
klimaatverandering. Ook vinden zij dat de kerk zich te weinig uitspreekt over klimaat en 
weinig inspiratie biedt. Vijf op de zes christelijke jongeren is bezorgd over 
klimaatverandering en milieuvervuiling. Als ze denken aan hun toekomst, maken ze zich 
meer zorgen over het klimaat dan over wereldproblematiek, persoonlijke zaken of kerk en 
geloof. Aan het onderzoek deden zo'n 1300 jongeren uit de breedte van kerkelijk Nederland 
mee. We hebben een communicatieprobleem. Ik zie in de classis Utrecht steeds meer 
groene kerken. Hoe kunnen we jongeren laten weten dat hun zorgen ook de onze zijn? 

Speciaal voor diakenen en allen met een diaconale belangstelling 

Op 25 januari is er in onze classis een webinar voor diakenen. Vaak hoor ik terug dat 
diakenen zoveel meer zouden kunnen betekenen, als zij de mensen maar zouden kunnen 
bereiken. Wilt u meer mensen bereiken? Hoe doet u dat? Wie worden uw bondgenoten in 
de wijk? En hoe krijgt u de kerkenraad mee? Geef ook ouderlingen een diaconaal hart! Zoek 
ogen en oren in de gemeente. 

Jonna van den Berge van Kerk in Actie praat u bij. Jenny Harmelink, diaconaal werker uit 
Amersfoort vertelt in dit webinar hoe zij mensen buiten de kerk aanspreekt door met een 
bakfiets door de wijk te fietsen.  U krijgt nieuwe inspiratie. Het webinar is van 20.00 uur – 
21.15 uur. Naast informatie krijgt u de kans met andere diakenen te sparren. Opgaven: 
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl 



Afscheid, beroep en meer 

Op 28 november nam in Doorn ds. T. Kruijswijk Jansen afscheid. Hij ging met emeritaat. Bij 
zijn afscheid schonk hij zijn gemeente een prachtig boekje: Vensters op het Onze Vader met 
8 preken en 8 schilderijen van Corja Bekius. Het is absoluut de moeite waard het boekje aan 
te schaffen. (Docete, ISBN 9789078477433) Ook op 28 november nam ds. H. de Rivencourt 
afscheid van de gemeente Nieuwegein Noord. Zij neemt een sabbatical. Ds. J. Nottelman 
nam afscheid als studentenpredikant in Utrecht en zal later bevestigd worden als 
studentenpredikant in Groningen. De collega’s wensen wij alle goeds. Elk afscheid vraagt om 
heroriëntatie, ook van de gemeente. 

De hervormde gemeente Vinkeveen wordt binnenkort vacant. Haar predikant ds. J.T. Maas 
heeft een beroep aangenomen naar Ouderkerk aan de IJssel. Ook ds E.W.J. van Leersum zal 
onze classis in het nieuwe jaar verlaten. Hij ontving  - samen met zijn vrouw die ook 
predikant is - een beroep naar Texel. 

Op 5 december was ds. E. Versloot 25 jaar predikant. Met alle beperkingen die corona ons 
oplegt, werd het toch een mooi feest. Ook hij schonk zijn gemeente een boekje, waarin hij 
terugkijkt op 25 jaar ambt. Het geeft een mooi beeld van de rol van een predikant in de 
dorpsgemeenschap. Het boek kreeg als titel: Waar ben ik in hemels naam mee bezig? Het 
boek is bij hem te verkrijgen: erickversloot@outlook.com / 06-467 23 725.



 

 


