
Kerstgroet december 2022  

 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
 
Er is licht dat niemand ooit kan doven,  
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U,  
voor eeuwig. 
 
                           Matthijn Buwalda 
 
 

 

Beste gemeenteleden en vrienden van Kerk op Zuilen,  
 
Eén van de namen voor het kerstkind Jezus is 'vredevorst'. Als er iets is wat we nu 
op aarde nodig hebben, is het wel vrede. We kunnen dan denken aan al die plaatsen 
waar het nu oorlog is zoals in Oekraïne. Maar ook dichter bij huis of in je eigen hart 
kan er on-vrede zijn.  

Vrede is iets wat je kunt hebben in jezelf. Vrede is iets wat je kunt hebben mét jezelf. 
Vrede is iets wat je kunt geven aan anderen. Vrede is iets wat je kunt ontvangen.  

Er is een lied dat luidt 'Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.' Wij 
kunnen het blijkbaar niet alleen. Daarom klinkt zowel aan het begin als aan het einde 
van de kerkdienst het woord vrede. Vrede om te ontvangen en door te geven. 
 
Vrede, ik moet er voor open kunnen staan. Ik moet het eigenlijk elke dag weer 
kunnen uitspreken aan mezelf én aan de mensen om me heen. Zoals de Joden de 
vrede uitspreken bij elke ontmoeting, als ze iemand groeten met de woorden 
'Sjahlom', vrede zij met je, ontvang mijn vrede.  

Ik moet ook denken aan woorden van Jezus in Johannes14:27: 'Ik geef jullie mijn 
vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede 
blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet.' 

Ik wens je gezegende kerstdagen en een vredig Nieuwjaar met allen die je lief zijn,  

ds. Jochem Stuiver, predikant Kerk op Zuilen  

 


