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In gesprek met Truda Knol:  
“God, als U bestaat, help mij dan!”

Kersteditie



MAAK KENNIS MET CHRISTELIJKE 
GEMEENTE HET LICHTBAKEN

DE DEUR STAAT OPEN
Het Lichtbaken is een christelijke 

gemeente waar iedereen welkom is, 

ongeacht leeftijd, achtergrond, reli-

gie. We zien elkaar als medemensen, 

als schepselen, en benaderen elkaar 

met respect en belangstelling. Je 

hoeft dus niets mee te brengen aan 

kennis of kwaliteiten. Kom gewoon 

zoals je bent.

DOELGERICHT
Je kunt ons misschien het beste 

typeren als een groep christenen die 

zowel ingetogen als opgetogen is. En 

we zijn doelgericht! De samenkom-

sten op de zondagen vormen de spits 

van onze activiteiten. Wij richten ons 

op het prijzen van God. De Bijbel, het 

Woord van God, staat centraal. Altijd 

proberen we dat Woord te betrekken 

op onze tijd en de vragen waarmee 

wij zitten. Wat geeft perspectief in ons 

leven? Wat geeft mij kracht om door 

te gaan, juist als ik het moeilijk heb? 

VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN
In ons gebouw organiseren wij diver-

se activiteiten. Elke zondag is er een 

samenkomst die begint om 10.30 

uur, met aansluitend een gezellige 

ontmoeting met een kop koffie of 

thee. Woensdag om de twee weken 

is er een interactieve gespreksgroep 

rond een open Bijbel van 19.30 tot 

21.30 uur. Elke derde donderdag van 

de maand is er Open Koffieochtend 

met gelegenheid voor ontmoeting, 

gezelligheid en een gesprek van 

10.00 tot 12.00 uur. Eén keer per 

maand komt de Gesprekskring Explo-

rers samen, speciaal voor degenen 

die graag meer willen ontdekken van 

het geloof.

MEELEVEN
Wij zijn een kleine christelijke 

gemeente. Als je met ons in contact 

bent, hoor je erbij. Want we kennen 

elkaar, er is een onderlinge band en 

we leven met elkaar mee. En voordat 

het zover is? Misschien zie je ertegen 

op om zomaar binnen te stappen 

of het lúkt niet om bij ons langs te 

komen. Dan draaien we het om en 

komen wij een keer bij jou langs voor 

een kop koffie. Neem contact op en 

maak een afspraak. Zo simpel is het.

CHRISTELIJKE GEMEENTE 
HET LICHTBAKEN
Adres: Maelsonstraat 6,

1624 NP Hoorn 

(naast het Dijklander Ziekenhuis) 

www.hetlichtbakenhoorn.nl

(Contactgegevens op pagina 15)

JEZELF ZIJN
Het gaat er bij ons ongedwongen 

aan toe. Je kunt contacten leggen, 

gesprekken voeren, samen met an-

deren nadenken over levensvragen 

of over de dingen waarmee je zit. Als 

je liever luistert, is dat ook prima. Je 

mag gewoon jezelf zijn.

    U bent mijn lamp Heer,  

U, Heer, verlicht mijn duisternis

2 Samuel 22:29
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boodschap
Beste lezer,

Wij zijn blij dat wij je het magazine Allicht Hoorn weer kun-

nen aanbieden. Het gaat daarbij intussen om de zevende 

editie. Waarschijnlijk is het ook de laatste waar ik aan mee-

werk, want binnenkort gaat mijn werk in Hoorn stoppen.

ANDER DEEL VAN HET LAND
Zeven jaar heb ik met veel voldoening in Hoorn gewerkt 

als voorganger, verbonden aan christelijke gemeente Het 

Lichtbaken. In deze jaren hebben we veel mensen bezocht, 

gesprekken gevoerd en contacten gelegd. Vaak stond de 

deur van Het Lichtbaken open. Sinds 1 december werk ik 

voor zestig procent van mijn tijd in een ander deel van 

het land. Voorlopig blijf ik nog voor twee dagen per week 

verbonden aan Het Lichtbaken.

BELANGRIJK MOMENT
Dat betekent dat dit de laatste keer is dat ik mij in deze 

kerstuitgave rechtstreeks tot jou richt. Opeens realiseer 

ik mij hoe belangrijk dit moment is. Want het gaat om een 

laatste persoonlijke boodschap. Wat kan ik nog aan jou 

doorgeven in een paar alinea’s, in enkele zinnen? Dat is 

best een uitdaging.

HET ECHTE LEVEN
Ons bestaan is kwetsbaar en de wereld wordt geconfron-

teerd met de ene na de andere crisis. Als we zien wat er 

allemaal gaande is, waar vinden we dan nog houvast?  

Is er enig perspectief?

Ja, dat is er zeker! Als we Jezus, de Zoon van God, als 

Verlosser leren kennen en ons leven met alles erop en 

eraan aan Hem toevertrouwen – het mooie, maar ook alle 

verdriet en pijn – dan krijgt ons leven een nieuwe basis. 

Hoe het dan ook gaat in dit leven, dan weten we zeker dat 

we echte vrede, rust en blijdschap ontvangen als we straks 

onze laatste adem uitblazen.

DAAR DRAAIT HET OM
Hoe vinden we Jezus en waar vinden we Hem? Hij is niet 

ver. Als jij tegen Hem spreekt, hoort Hij je. Hoe leer je 

Hem kennen? Door middel van de Bijbel. Ga die lezen. 

Bezoek ook regelmatig een christelijke gemeente, om 

meer van Hem te weten te komen. En heb je nog een 

vraag voor mij of wil je graag contact opnemen? Stuur dan 

gerust een mail via info@hetlichtbakenhoorn.nl. Dat stel 

ik erg op prijs.

OPVOLGER GEZOCHT
Met mijn vertrek houdt het werk in Hoorn niet op. Gelukkig 

niet. God gaat door met Zijn werk. Een opvolger zal dat 

werk voortzetten en hopelijk ook verder uitbouwen. 

Ik wens je fijne feestdagen toe en hoop dat je de 

ontdekking van je leven zult doen.

Albert van Bragt

EEN LAATSTE 
PERSOONLIJKE BOODSCHAP

God gaat door met Zijn werk 
Introductie

 
Een opvolger zal Zijn werk 
voortzetten en hopelijk ook 
verder uitbouwen.
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help mij dan!
TRUDA RIEP HET UIT:

GOD, ALS U BESTAAT,

Door Janita van Hoeven-Ten Voorde

 Haar leven kende diepe dalen,  
 maar toch is Truda Knol een dankbaar mens.  
 “God is bij me, elke dag. Als ik wakker word,  
 is het eerste wat ik zeg: ‘Dank u, Heer,  
 voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat U  
 er bent.’ Zonder Hem zou ik me  
 geen raad weten.” 
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help mij dan!
Als ik op het afgesproken tijdstip 

aanbel bij Truda aan de Beukenlaan 

in Grootebroek gaat de deur al open. 

Vriend Jan staat met zijn jas aan in 

de hal. Hij staat op het punt om een 

stuk te gaan wandelen. Truda: “Hij 

wil liever niet bij het gesprek zijn, 

want hij heeft jammer genoeg niet zo 

veel met het geloof.”

Ze zet thee en komt daarna in de 

knusse woonkamer op de bank zit-

ten. Een gesprek over haarzelf vindt 

ze best spannend, maar ze besloot 

toch om het te doen. “Hopelijk heb-

ben andere mensen er wat aan.”

Truda wordt in 1945 geboren in 

Grootebroek, niet ver bij haar hui-

dige woning vandaan, als jongste 

van elf kinderen. Geertruida Paulina 

Maria noemen haar ouders haar, 

naar een tante en een oom. ”Maria 

kregen we er allemaal bij, omdat we 

rooms-katholiek waren.”

Ze heeft geen gemakkelijke jeugd, 

vooral vanwege de thuissituatie. Het 

rooms-katholieke geloof nam een 

grote plaats in het gezin in, maar Tru-

da had er weinig mee. “Elke zondag 

gingen we naar de mis. Ik om 7 uur, 

mijn ouders om 9 uur ’s ochtends. In 

mei en oktober baden we de rozen-

krans. Op de basisschool begonnen 

we elke ochtend in de kerk. En één 

keer in de week kwam een pastoor 

langs om de catechismus uit te 

leggen. Het hoorde erbij, maar ik had 

geen relatie met God.”

VERKERING
Na de basisschool bezoekt Truda de 

huishoudschool en daarna gaat ze 

haar moeder helpen in de huishou-

ding. Op haar zestiende leert ze Jaap 

kennen. “Hij woonde in Enkhuizen 

en kwam weleens met de brommer 

naar Grootebroek. We maakten een 

praatje en kregen verkering.”

Kort voor hun huwelijk lopen de 

spanningen thuis hoog op. “Ik kreeg 

van mijn ouders geen toestemming 

om te trouwen, omdat ik weigerde 

mijn broer uit te nodigen op mijn 

trouwdag. Daarom liep ik op mijn 

achttiende weg van huis. Mijn vader, 

op wie ik altijd heel gek was, zei: 

‘Als je wilt gaan, dan ga je toch.’ Dat 

deed zo’n pijn.”

Ze trouwt met Jaap en gaat in Enkhui-

zen wonen. Hun huwelijk wordt ge-

zegend met een zoon en een dochter. 

Na negentien jaar krijgt haar man een 

andere vriendin. “Het was de moeder 

van een vriend van mijn zoon. Mijn 

man ontkende heel lang, maar het 

kwam toch uit. Na verloop van tijd 

kwam zijn vriendin bij ons wonen. Ik 

mocht daar niets over zeggen en slik-

te alles. Na een paar maanden ben ik 

zo boos geworden, dat ik helemaal 

door het lint ging. Toen ben ik opge-

nomen in een psychiatrische kliniek. 

Na deze opname ben ik op mezelf 

gaan wonen. Mijn kinderen bleven bij 

hun vader wonen.”

Na haar ontslag uit de kliniek ver-

huist ze naar Hoorn, omdat ze daar 

een huis toegewezen krijgt. “Ik had 

niets. Geen geld, geen werk. Ik zat op 

de bank en zei: “God, als U bestaat, 

help mij dan!” Toen werd ik heel 

rustig. Diezelfde week zat er een 

uitnodiging voor een koffieochtend 

met de Bijbel bij de post. Ik had wei-

nig met de Bijbel, maar ik dacht: die 

neem ik wel op de koop toe. Zo graag 

wilde ik mensen leren kennen. Ik 

kwam bij een groepje vrouwen door 

wie ik heel goed ben opgevangen. Ik 

heb er veel gehuild.”

Het bezoek aan de vrouwenkring 

is het voorzichtige begin van een 

relatie met God. “We lazen er uit de 

Bijbel en baden met elkaar. Dat ging 

ik ook thuis doen.”

ALPHACURSUS
Via een van de vrouwen van de 

koffieochtend leert ze Jan kennen, 

een 46-jarige vrijgezel. Na vier jaar 

verkering trouwen ze en gaan ze in 

Grootebroek wonen. “Het was een 

hele lieve man. Een goede rooms-ka-

tholiek.” Kort na hun huwelijk raakt 

hij dement. Na een paar jaar wordt 

hij opgenomen in een verzorgings-

huis en in 2006 overlijdt hij. 

Omdat Truda de vrouwengroep mist, 

wordt ze door een vriendin gewezen 

op een baptistengemeente in haar 

woonplaats. Elke zondagochtend 

bezoekt ze de kerkdienst. Ook volgt 

ze een Alphacursus om meer te leren 

over het christelijke geloof. Op 9 

juli 2017 laat ze zich dopen in het 

IJsselmeer. Ze nodigt haar broer en 

dochter uit om erbij te zijn, maar die 

willen niet komen. “Na afloop heb ik 

bij mijn vriendin gegeten. Ze gaf me 

een dagboekje.” Ze duikt onder de 

tafel en pakt het boekje erbij: ‘Levend 

water’ van Max Lucado. “Elke dag lees 

ik hier een stukje uit. Het zijn korte 

gedeelten die ik goed kan begrijpen.”

Haar doop was het begin van een 

persoonlijke relatie met de Heere 

Jezus, zegt Truda. “De kracht van de 

Heer is toen in me gekomen. Sinds 

die dag leef ik met God. De hele dag 

door praat ik met Hem. Als ik wakker 

word, is het eerste wat ik zeg: ‘Dank 

u Heer voor deze dag. Dank u dat U 

bij me bent.’ Ik dank Hem voor het 

lekkere zonnetje. Moeilijke besluiten 

leg ik aan God voor. ’s Avonds op 

bed vertel ik alles wat er die dag is 

gebeurd aan Hem. Ik bid of ik mag 

slapen. Als ik fouten heb gemaakt, 

vraag ik om vergeving. Mijn geloof 

is voor mij het belangrijkste. Zonder 

God ben ik nergens.”

 
De kracht van 
de Heer is toen 
in me gekomen. 
Sinds die dag 
leef ik met God.  
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In de Bijbel leest ze elke dag, maar ze 

vindt het wel moeilijk om die te be-

grijpen. “Vooral het Oude Testament. 

Daarom heb ik nu ‘De Bijbel in 1 dag’ 

gekocht. Het taalgebruik daarin is 

iets gemakkelijker.”

Een lievelingstekst uit de Bijbel heeft 

ze niet. Wel noemt ze twee liede-

ren: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’ en 

‘Kleine vogel’ van Elly en Rikkert. “Die 

kleine vogel, dat ben ik. Vernederd en 

vertrapt. Niemand keek naar me om. 

Maar de Heer was er altijd. Die beide 

liederen moeten op mijn begrafenis 

worden gezongen.”

Regelmatig bekijkt ze tv-uitzendingen 

over de Bijbel van Charles Stanley. “Ik 

leer veel van hem. Bijvoorbeeld over 

wat geloven is. Dat is Jezus aannemen 

als Verlosser. Door de zonde is alles 

kapot gemaakt. Jezus kwam naar de 

aarde. Als wij in Hem geloven, komt 

alles goed. Dan wil Hij al je zonden 

vergeven en ben je voor altijd geluk-

kig. Heerlijk toch? Ik snap niet dat ik 

ooit zonder Jezus kon leven. Nu ik 

God ken, ben ik pas echt gelukkig.”

ONDANKS ALLES DANKBAAR
Na verloop van tijd voelt Truda zich 

steeds minder thuis in haar ge-

meente. Ze kan de muziek tijdens de 

kerkdienst niet goed meer verdra-

gen. In coronatijd ontvangt ze een 

uitnodiging van christelijke gemeen-

te Het Lichtbaken in Hoorn. “Toen 

ben ik daar op zondag gaan kijken. Ik 

voelde me er gelijk thuis. Het was er 

heerlijk rustig en de mensen waren 

heel gewoon en gezellig.”

Vooral de uitleg van de Bijbel op zon-

dag en tijdens de koffieochtenden op 

donderdag spreekt haar aan. “Albert 

kan de Bijbel heel duidelijk uitleggen, 

zodat ik verhalen beter begrijp en er 

meer over nadenk.” Een paar jaar na 

het overlijden van Jan komt Truda in 

contact met haar huidige vriend Jan. 

“Eerst wilde ik de boot afhouden, 

omdat hij niet gelovig is. Uiteindelijk 

hebben we een relatie gekregen. Hij 

laat mij vrij in mijn geloof en ik krijg 

alle ruimte om naar de kerk of naar 

een bidstond te gaan.”

Het leven is niet altijd gemakkelijk 

voor Truda. Met haar zoon heeft ze al 

heel lang geen contact. Vier keer heeft 

ze een tia, een kleine beroerte, gehad. 

“Vier jaar geleden kreeg ik de laatste. 

Het is een geschenk van de Heer dat 

ik er nog ben en nog alles zelf kan 

doen in huis. Laatst had ik mijn vinger 

gebroken. Die ging zweren en genas 

slecht. Elke dag bad ik of God hem 

wilde genezen. En kijk nu.” Ze laat de 

vinger zien. “Helemaal genezen.”  

Ze weet zich ondanks alles dankbaar 

voor wat de Heere haar heeft gege-

ven. “De problemen in mijn jeugd 

hebben mijn leven getekend. Maar 

ik heb het aan de Heer overgegeven 

en mijn broer vergeven. Ik wil niet 

achterom kijken, maar vooruit.”

VREDE
Ze ziet er naar uit om voor altijd bij 

God te zijn. “Onze lieve Heer mag me 

direct halen, dat vind ik helemaal niet 

erg. Ik vind het een nare wereld nu 

met die oorlog in Oekraïne en voor 

mijn kleinkinderen zie ik de toekomst 

somber in. Veel mensen zijn ontevre-

den. Ze willen alles hebben wat een 

ander ook heeft. Ik denk dat het ein-

de van de wereld snel in zicht komt.”

Wat wil ze meegeven aan de lezers 

van Allicht Hoorn? “Heb je het moei-

lijk? De Heere Jezus is altijd bij je. Je 

bent nooit alleen. Wat er ook is ge-

beurd in je leven, Hij wil je vergeven 

en je rust geven. Alleen bij Hem is er 

vrede te vinden.”

 
Mijn geloof is 
voor mij het 
belangrijkste. 
Zonder God ben 
ik nergens.

Allicht Hoorn6



Een man komt bij de kapper om zijn haar te laten knippen. Tijdens de knipbeurt raken ze in gesprek. Na korte tijd komt 

het onderwerp op het bestaan van God terecht. “Ik geloof niet dat God bestaat”, zegt de kapper. “Waarom niet?” vraagt 

de klant. “Kijk maar naar alles wat er in de wereld gebeurt”, zegt de kapper. “Als God echt bestaat, waarom gebeuren 

er dan zoveel ongelukken en rampen? Waarom lijden er dan zoveel mensen? Waarom worden er dan zoveel kinderen 

misbruikt? Nee, als God zou bestaan, dan zou er niet zoveel pijn en lijden zijn in de wereld. Ik kan niet geloven dat er 

een liefdevolle God is die toestaat dat al deze dingen gebeuren.”

De man denkt na. Hij wil wel iets terugzeggen, maar kan de juiste woorden niet vinden. Nadat hij even later de kapper 

heeft betaald, loopt hij de zaak uit. Opeens ziet hij op straat een onverzorgde man voor zich met lang haar en een 

enorme baard, die om wat geld bedelt. Dat brengt hem op een idee. Hij stelt de bedelaar voor om zich op zijn kosten 

door de kapper te laten knippen. De bedelaar stemt toe en samen lopen ze de kapperszaak binnen.

De klant spreekt de kapper aan en zegt: “Weet je wat? Kappers bestaan niet!” De kapper begint te lachen.  

“Hoezo niet? Kijk naar mij: ik besta!” “Nee,” zegt de klant, “kappers bestaan niet, want als ze bestonden zouden er  

geen mensen met lang haar en onverzorgde baarden rond-

lopen.” “Onzin!’ reageert de kapper. “Kappers bestaan wel.  

Alleen: de mensen met dat lange haar en die baarden  

komen niet naar ons toe om geholpen te worden!”

“Exact,” zegt de man, “en zo is het nu ook met God.  

HIJ BESTAAT WEL, MAAR DE MENSEN GAAN NIET 

NAAR HEM TOE. Dat is waarom er zoveel pijn  

en ellende is in deze wereld!”

Vrij naar Waarom grijpt God niet in…? Wilkin van de Kamp

Verhaal

IK GELOOF  DAT GOD BESTAATniet
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Meer dan tweeduizend jaar geleden 

woonde er een jonge vrouw in een 

verafgelegen dorp. Ze was niet rijk of 

beroemd, maar dat vond ze niet erg. 

Ze zou gauw gaan trouwen en dáár 

verheugde ze zich op!

Op een dag kwam er iemand op 

bezoek. Nee, niet zomaar iemand uit 

de buurt of een familielid, maar een 

engel; een bijzondere boodschapper 

van God. Die jonge vrouw schrok ge-

weldig. Dat zou jij vast ook doen als 

er plotseling een engel bij je in de 

kamer stond! ‘Wees maar niet bang!’ 

zei de engel. ‘God heeft jou voor iets 

bijzonders uitgekozen.’ Wat zou dat 

kunnen zijn? 

‘Je zult een baby krijgen’, zei de en-

gel. ‘En je moet Hem Jezus noemen. 

Hij is de Zoon van God, een Koning.’

‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Maria – 

want zo heette de jonge vrouw. ‘Ik 

ben nog niet eens getrouwd.’

‘Voor God is dat geen probleem’, 

legde de engel uit. ‘Het zal gebeuren 

door een wonder. God de Heilige 

Geest zal zorgen dat het gebeurt.’

‘Ik ben bereid om te doen wat God 

wil’, zei Maria. Toen de engel weg 

was, had ze veel om over na te den-

ken: Ze zou een baby krijgen. Het zou 

een Koning zijn, de Zoon van God!

Het was bijna negen maanden later. 

Maria voelde dat het kindje nu snel 

geboren zou worden. Het was dus 

geen goed moment om een grote reis 
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te gaan maken; toch moest dat wel.

De keizer wilde een volkstelling 

houden. Dat betekent dat hij alle 

mensen in zijn rijk wilde registreren 

en dat iedereen daarvoor naar de 

stad moest gaan waar zijn familie 

vandaan kwam.

Maria en haar verloofde Jozef reis-

den bijna 120 kilometer van hun 

dorpje Nazareth naar Bethlehem. 

Misschien moesten ze lopen, mis-

schien reed Maria op een ezel. Het 

was hoe dan ook een lange reis voor 

een hoogzwangere vrouw.

Er waren heel veel mensen naar 

Bethlehem gereisd en het stadje 

was overvol. Maria en Jozef konden 

nergens een plekje vinden om te 

overnachten en moesten in een 

dierenverblijf gaan slapen. Hoe zou 

jij dat vinden?

Die nacht werd de baby – de Koning 

geboren. ‘Zijn naam is Jezus’, fluis-

terden Jozef en Maria tegen elkaar. 

Ze wikkelden Hem voorzichtig in 

doeken en legden Hem in een voer-

bak voor dieren. Jozef wist dat deze 

baby niet zijn kind was, maar hij was 

heel blij dat hij voor Hem mocht zor-

gen. Een engel had Jozef verteld dat 

dit Kind Gods Zoon was. ‘Noem Hem 

Jezus’, had de engel gezegd. ‘Dat 

betekent: Verlosser. Want Hij zal Zijn 

volk verlossen van hun zonden’. Hoe 

zou Jezus Zijn volk bevrijden van hun 

zonden? Jozef wist het niet. Dat zou 

later pas duidelijk worden.

Niemand in het overvolle Bethlehem 

wist nog van de geboorte van deze 

bijzondere baby. In het donker van 

de nacht stuurde God daarom op-

nieuw een engel, deze keer om het 

goede nieuws te vertellen aan een 

paar schaapherders. Er scheen een 

verblindend licht om de engel heen 

en de herders schrokken enorm.

‘Wees niet bang’, zei de engel. ‘Ik 

kom blij nieuws vertellen. Goed 

nieuws voor jullie en voor de hele 

wereld. In Bethlehem is vannacht de 

Verlosser geboren. Hij is de Verlosser 

Die door God is beloofd en Hij is de 

Koning. Hij is in doeken gewikkeld 

en ligt in een kribbe – een voerbak.’ 

Plotseling was de lucht vol met en-

gelen. Zij prezen God, omdat Hij Zijn 

Zoon naar de aarde had gestuurd.

Toen de engelen weer terug waren 

gegaan naar de hemel, spraken 

de herders met elkaar over wat ze 

gehoord hadden. ‘Laten we gaan 

kijken’, besloten ze. Ze liepen snel 

naar Bethlehem en vonden daar de 

enige baby in de stad die een kribbe 

als slaapplaats had. Ze staarden in 

verwondering naar de kleine jongen. 

Zij wisten dat dit hun Verlosser en 

Koning was.  

Toen ze teruggingen, vertelden ze 

tegen iedereen die ze tegenkwamen: 

‘Dit Kind is de Verlosser Die door 

God is beloofd. 

Hij is de Redder!

De Koning!’ 

Wil je het KERSTVERHAAL nog 
eens NALEZEN IN DE BIJBEL?  

Je kunt het VINDEN IN 

Lukas 2.

 
‘Noem Hem 
Jezus’, had de 
engel gezegd. 
Dat betekent: 
Verlosser. 

DE KERN VAN HET KERSTVERHAAL

Met Kerst vieren we dat Jezus, de Zoon van de God, naar de aarde kwam 

om Gods reddingsplan uit te voeren. Wat hield dat plan in? Jezus leefde 

als mens een volmaakt leven op aarde; van de wieg (of eigenlijk: de 

voerbak) tot het graf. Terwijl wij er een potje van maken, beging Hij geen 

enkele overtreding. Zo heeft Hij ons hele leven als het ware overgedaan.

Maar dat niet alleen. Omdat God volstrekt eerlijk en rechtvaardig is, 

moet Hij ons voor al onze fouten en tekortkomingen straffen. Jezus 

heeft ervoor gezorgd dat wij aan die straf kunnen ontkomen. Hoe? Door 

in onze plaats de straf te dragen. Daarom ontvangen zondige en schul-

dige mensen vergeving, zaligheid en eeuwig leven in plaats van het 

verdiende oordeel. Gratis en voor niets! En er is nog meer. Jezus zorgt 

er ook voor dat mensen gaan verlangen om te leven zoals Hij. En door 

Zijn kracht zijn we ook in staat om daar een begin mee te maken.

De hamvraag is: hoe komen wij zo ver? Er is maar één manier. Geloof in 

de Heere Jezus en vertrouw je hele leven aan Hem toe. Verwacht alles 

van Hem en vraag Hem om vergeving voor alles wat je verkeerd hebt 

gedaan. Heel eenvoudig. Dan neemt Gods Zoon al je rode cijfers en al 

je schulden van je over en komt Zijn ongelooflijke fortuin op jouw reke-

ning te staan. Wat ben je dan gelukkig! Daar kan geen mega-jackpot van 

800  miljoen tegenop. Bij lange na niet!
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LEIDER
Graag houden wij zo veel mogelijk de touwtjes in handen. 

We willen graag zelf bepalen hoe ons leven loopt. Dat is 

begrijpelijk, want leven in onzekerheid over de toekomst 

valt niet mee. Toch moet ieder mens geregeld erkennen 

de regie kwijt te zijn. Er zijn omstandigheden die zo 

groot zijn, dat we ze met onze kleine invloed niet naar 

onze hand kunnen zetten. Dat is moeilijk. We hebben het 

gevoel machteloos te staan.

Achter de zichtbare omstandigheden gaat God schuil. 

Hij regeert. Heel het wereldgebeuren ligt in Zijn handen. 

Als een onzichtbare hand is Hij verborgen aanwezig in 

ons leven. Niets gebeurt buiten Zijn zichtveld. Wie zich 

dus afvraagt wie de grootste leider is, moet niet naar de 

wereldleiders kijken, maar naar boven. Aan Jezus Christus 

is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij is 

de Leider van alle leiders. 

LIJDER
Dat er een onzichtbare kracht achter de dingen schuil-

gaat, wil je wellicht wel erkennen. Wij kunnen immers zelf 

geen grasspriet laten groeien. Maar tegelijkertijd brengt 

dat vragen met zich mee. Want waarom is er dan zo veel 

lijden in de wereld? En wat is de reden dat het in jouw 

leven heel anders gaat dan jij wenst? Als er dan een grote 

‘Leider’ achter de dingen schuilgaat, wat is dan de reden 

dat jij soms het gevoel hebt een ‘lijder’ te zijn? 

leidingGods
Door Steven Middelkoop, predikant

 Iedereen vraagt zich weleens af:  

 wat nu? Misschien bevind jij  

 je in omstandigheden die  

 bijzonder onzeker zijn. Je hebt  

 meer vragen dan antwoorden en  

 weet niet hoe het verder moet.  

 Weet God raad?

LEUGEN
Veel mensen worstelen met de vraag waarom er zo veel 

lijden is in de wereld. Een christen vindt het antwoord 

daarop in het paradijs. Op de beste plek die er ooit op 

aarde was, deden de eerste mensen het slechtst denk-

bare. Wat? Ze geloofden een leugen over God. De duivel 

hield hun voor dat God niet het beste met hen voorhad. 

De sluwe boodschap van de duivel bracht wantrouwen te-

genover God in het hart van mensen. Het gevolg was dat 

ze precies dátgene deden waarvan God had gezegd dat 

het niet was toegestaan. Het geloven van een leugen over 

God, bracht een breuk tussen mensen en hun Schepper. 

Sindsdien trekt het lijden een spoor door de wereld. Het 

is het gevolg van de zonden. 

VERLOSSING
God liet het er echter niet bij zitten. Direct nadat mensen 

een leugen geloofden over Hem, waardoor er een breuk 

ontstond, begon Hij te spreken. God beloofde Zijn Zoon te 

zenden in de wereld, om in de plaats van mensen de straf 

op de zonden te dragen. Jezus Christus zou komen, als 

Verlosser van mensen die met de duivel bedrogen uit wa-

ren gekomen. Daarvoor moest Jezus een geweldig hoge 

prijs betalen. De Leider van heel het wereldgebeuren 

werd een Lijder aan een kruis op Golgotha. Jezus Christus 

heeft daar Zijn lichaam, Zijn bloed, ja alles gegeven. Jezus 

weet als geen ander wat lijden is, Hij heeft het doorstaan. 

Door dit offer in de plaats van mensen, heeft Hij hen die 

Hem toebehoren verlost van hun zonde en schuld. Daar-

door is de breuk tussen God en mensen overbrugd. 

Weet jij geen raad met Gods leiding in je leven? Verlang 

dan niet op elke vraag een antwoord te krijgen, maar richt 

je op de hoofdvraag. Als er een God is, kan ik Hem dan 

kennen? Jazeker, Hij laat Zich kennen. Wie Hem aanroept 

in de nood, vindt Zijn hulp en genade oneindig groot. Bid 

tot God, belijd Hem je ongeloof, vraag om vergeving. Hij 

is om Jezus’ wil zondaren genadig. Hij verlost, door lijden 

heen. Voor nu; en eeuwig.  

IN JE LEVEN
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leiding

Hoi! Ken jij ons al? 

“Als je het niet kunt laten zien, dan geloof ik je niet!” 

Misschien heeft een vriendje of vriendinnetje dat wel-

eens tegen jou gezegd. Niet zien, toch geloven?! Daar 

gaat het over op de Kinderclub Voltreffer tijdens onze 

speciale kerst- en kennismakingsochtend op zaterdag 24 

december. Kom jij ook?  

Laten we eerst even kennismaken. Wij zijn Kinderclub 

Voltreffer en sinds drie jaar houden wij club in het Venen-

laankwartier. Misschien herinner jij je het Safari Feest van 

september nog wel. Elke tweede en vierde zaterdag van de 

maand vind je ons in Praethuys ’t Slot. We maken er elke 

keer weer een feestje van. Natuurlijk gaat het spandoek 

naar buiten, want dan kun je goed zien dat we open zijn. 

De ballonnen hangen we op en dan zijn we er klaar voor. 

Wat we gaan doen? Dat is steeds iets anders en daarmee 

blijft het afwisselend en leuk.

We vinden het heel belangrijk dat iedereen welkom is op 

de club, dat we aardig zijn voor elkaar en dat er onderling 

respect is. Vaak vertellen we verhalen uit de Bijbel over 

Jezus. Misschien heb je weleens van Hem gehoord. Op de 

club hoor je er meer over! Als je meer over ons wilt weten, 

kijk dan op het internet naar kinderclubvoltreffer.nl. 

Ben je al vaak op de club geweest? Super! Dan weet  

je precies hoe het gaat. Wij vinden het fijn dat jij er elke 

keer weer bij bent! Wil je een vriendje 

of vriendinnetje meenemen? 

Dan is natuurlijk prima. 

Tot de volgende keer 

op de club! 

Elise de KoningElise de Koning

In het kort:
WAT? Kinderclub VoltrefferWANNEER? Elke tweede en vierde zaterdag van de maand, speciale kerstochtend op 24 decemberWAAR? Van Beijerenstraat 89, Hoorn(Dat is in het Praethuys ’t Slot)HOE LAAT? van 10.30 tot 12.15 uurVOOR WIE? Kinderen van 4 tot 12 jaar GRATIS TOEGANG! 
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Het is hoog tijd voor een nieuwe 

bril. De glazen, zie je, die voldoen 

niet meer. Wat het precies is, weet 

ik niet, maar ik zie het allemaal niet 

meer zo scherp. Ik zie nog wel wát, 

maar het is tegenwoordig allemaal 

zo vaag, zo wazig voor mijn ogen. Ik 

kan dingen niet meer goed onder-

scheiden. Soms zie ik het verschil 

tussen de ene mens en de andere 

niet eens meer. Het wordt hoog tijd 

dat ik een nieuwe bril aanschaf.

“Wat vindt u van deze?”, vraagt de 

man in de winkel. Ik pas de bril die mij 

wordt aangereikt.

“Zit niet slecht,” zeg ik.

Ik kijk erdoor. Vreemd, het zal wel even 

wennen zijn, maar voorlopig zie ik 

bijzondere dingen. Portemonnees zie 

ik. Beurzen, bankbiljetten, overal waar 

ik maar kijk.

En bankgebouwen, met uitnodigend 

openstaande deuren. Zelfs aan de 

bomen hangen munten in plaats van 

bladeren.

“Wat is dit voor een bril?”, vraag ik 

verbaasd.

“Dit is het model Big Money, meneer. 

Een veelgevraagde bril, mag ik wel 

zeggen. Echt iets bijzonders, zoals u 

wel ziet. Bevalt het u niet?”

Ik zet de bril af. Ik geef toe: het is een 

erg aantrekkelijk model. Maar mensen 

kan ik er nauwelijks mee zien.

“Ik probeer graag een andere,” zeg ik, 

“mag ik deze eens opzetten?” Ik pas 

een tweede. Prestige heet deze bril. 

Met fraaie letters staat die naam op 

een van de poten te lezen. Ah, gelukkig 

is die anders! Geen geld meer te zien. 

Maar wat is dit nu? Nu zie ik ineens 

overal medailles! Gouden, zilveren en 

bronzen medailles! Waar ik ook maar 

kijk, overal zie ik medailles, onder-

scheidingstekens en prijzenkasten vol 

bekers, wimpels en vaantjes… Maar 

mensen zie ik niet. Nergens.

“Nee,” zeg ik, “deze hoef ik ook niet. 

Ik kan er wel veel door zien en het 

is een prachtige bril, begrijp me 

goed, maar mensen zie ik er niet of 

nauwelijks door!”

“Probeert u deze dan eens”, dringt 

de verkoper aan. Ik zet hem op mijn 

neus. Deze bril is van de fabrikant 

Critique. Ha, nu zie ik mensen! 

Eindelijk mensen! En scherp ook. Niet 

te geloven, wat zie ik de mensen nu 

goed. Scherp, maar ook pikzwart.

Kijk, daar loopt warempel mijn 

buurman. Tjonge, wat ziet die kerel er 

zwart uit… Wat een vreselijke vent is 

hij toch eigenlijk. Eindelijk zie ik eens 

wat hij allemaal op z’n geweten heeft. 

De smeerlap! En kijk daar eens, mijn 

schoonzus! Ook al zo’n donker figuur, 

altijd even somber en zwartgallig. 

Eindelijk zie ik haarscherp hoe de 

mensen werkelijk zijn! 

Maar niet alleen de mensen zijn zo 

donker. Wat ziet de hele wereld er nu 

in één keer donker uit! Waanzin om 

nog langer in zo’n wereld te leven! 

“Nee, dank u, ik geloof toch niet dat dit 

een geschikt model voor me is.”

De man in de brillenwinkel kijkt me 

veelbelovend aan.

“Wacht”, zegt hij. “Hier heb ik 

misschien nog iets wat u bevalt. 

Probeer u deze eens. De vorm is wat 

eigenaardig, maar misschien voor 

u juist heel geschikt.” Ik bekijk het 

montuur. Aardige naam draagt deze 

bril. Con Amore. Met liefde, betekent 

dat. Inderdaad, de vorm van de glazen 

is wat afwijkend. Het lijken wel twee 

harten. Moet ik daarmee over straat? 

Enfin, eerst maar eens kijken of de 

glazen beter zijn.

“Nee maar, hoe is het mogelijk!  

Wat een diepte, wat een natuurlijke 

kleuren! En scherp dat ik de mensen 

zie! En dat zonder enige vertekening 

of verkleuring. Bankbiljetten en 

prijzenkasten zie ik met deze bril 

niet – en de mensen zijn niet zwart, 

maar ook niet egaal wit; alles is heel 

genuanceerd, vaak anders dan ik 

dacht. Fantastisch, deze bril! Die moet 

ik hebben! Doet u deze maar, meneer.”

“Zoals u wilt,” zegt de brillenman. “Ik 

had het u gelijk al wel kunnen zeggen, 

maar de meeste mensen geloven mij 

toch niet. Alleen met het hárt kan men 

goed zien, meneer. Als de mensen dat 

toch eens geloofden.”

Verlegen sta ik voor de toonbank. 

“Hoeveel kost deze?”, vraag ik aar-

zelend, bang dat deze bril wel erg prijzig 

of misschien zelfs onbetaalbaar is.

“U boft”, zegt de brillenman. “Dit 

model is namelijk heel erg duur. Maar 

Verhaal

DE BRILLENMAN
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DE BIJBEL IS EEN 
EERLIJK BOEK 

Scherp laat het zien wie wij mensen 

zijn: vol zonde, gebreken en ellende. 

De Bijbel wordt ook Evangelie ge-

noemd: dat betekent Blijde Boodschap. 

God heeft mensen zó lief gehad, dat 

Hij Zijn Zoon gaf om ons te redden. 

Wij krijgen verlossing uit genade, voor 

niets, omdat Jezus voor ons betaald 

heeft. Dan gaan we met andere ogen 

kijken naar de wereld om ons heen. Als 

door de ogen van God: vol liefde en 

bewogenheid.

iemand heeft dit model onlangs hier 

voor de liefhebber aangeboden. Hij is 

gratis. Kijkt u maar op het prijskaartje. 

Daar staat het zwart op wit: ‘Reeds 

voor u betaald.’ U kunt ’m zo 

meenemen. Zal ik er wel een doekje 

bijdoen? U moet de glazen namelijk 

wel dagelijks even oppoetsen.”

“Graag”, zeg ik. Blij loop ik met mijn 

nieuwe bril naar buiten. Aardige man, 

die brillenman. Ik kijk nog even om. 

Zwaaiend staat hij achter de etalage. 

Pas nu zie ik zijn naam op het bord 

boven de ingang van de winkel staan: 

E. van Gelie. En daaronder: ‘Alleen met 

het hart kan men goed zien.’

Vrij bewerkt naar ‘De brillenman’ 

christelijkeverhalen.nl 

lief 

heeft God  

wereld 

eniggeboren
gegeven

 in Hem gelooft, 
niet verloren
eeuwig leven

lief 

heeft God  

wereld 

eniggeboren
gegeven

 in Hem gelooft, 
niet verloren
eeuwig leven

Want zo lief 

heeft God  

de wereld gehad, 

dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, 

opdat ieder 

die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, 

maar eeuwig leven heeft

Johannes 3:16
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“HIJ IS ONZE VREDE”
Efeze 4:14

Kerst is het feest van de vrede, en dat in een wereld waar 

de spanning te snijden is. Binnen en buiten Nederland 

lijkt alles wat fout kan gaan, ook fout te gaan. Een toene-

mend aantal mensen heeft moeite de eindjes aan elkaar 

te knopen. Voedselbanken krijgen het almaar drukker. 

Het toeslagenschandaal ijlt nog altijd na. Energieprijzen 

rijzen de pan uit. De stikstofproblematiek houdt het land 

in beroering. De Groningers van wie de huizen scheurden, 

voelen zich in de steek gelaten. Aan de grenzen van Euro-

pa woedt een meedogenloze oorlog, en niet alleen daar. 

Er is onmeetbaar menselijk lijden. Stromen vluchtelingen 

overal vandaan kloppen aan bij de ‘herberg Nederland’.

Dat zorgt weer voor nieuwe chaos, boosheid en onvrede.

Ruim tweeduizend jaar geleden was het weinigv be-

ter. Colonnes Romeinse soldaten marcheerden over de 

wegen. De vlag met de Romeinse adelaar wapperde van 

overheidsgebouwen. Israël was bezet gebied, zoals zo 

veel andere landen. Keizer Augustus was de grote wereld-

heerser en organiseerde een omvangrijke volkstelling die 

veel mensen op de been bracht. Herodes was zijn zetbaas 

in Palestina. Een donkere tijd, zouden we zeggen. 

Maar al veel eerder, vanaf het moment dat de mens zich 

van zijn Schepper afkeerde, werd het donker op aarde. 

Het werd ook donker in ons eigen hart. Demonische 

machten en krachten wierpen zich op Gods goede schep-

ping. Het zijn bewegingen die de wereld naar de onder-

gang drijven. Naar een nacht zonder ook maar één ster.

Toch zullen die duistere machten niet het laatste woord 

hebben. Een wonderlijke nacht breekt aan. De nacht van 

Bethlehem. In dat onbeduidend plaatsje wordt de Zalig-

maker van zondaren geboren, de Vredevorst. Niet in een 

paleis, maar in een stal. Armoediger kan het niet. Wie is er 

in Hem geïnteresseerd?

Kerstfeest
Door Jan Belder, predikant

Herders, uitschot van de toenmalige maatschappij, zijn 

de eerste bezoekers en aanbidders van dit Kind dat vrede 

brengt. Grote dingen zijn er over Hem geprofeteerd. 

Een Romeinse topambtenaar slaat de schrik om het hart. 

Herodes, koning bij de gratie van keizer Augustus, voor-

ziet in dit Kind zijn concurrent en besluit tot een groot-

schalige moord op onschuldige baby’s. Hij duldt geen 

hogere macht boven zich, terwijl er niets zo goed is als 

buigen voor Jezus en Hem in je leven koning laten zijn.

Gods invasie in deze wereld die Hem de oorlog verklaar-

de, is in een Kind, klein en teer. In die kribbe van Beth-

lehem ligt Gods liefde, gekeerd naar deze wereld. 

“Liefde? Is God liefde?!” Beschuldigingen knallen naar om-

hoog. “Nee, als God bestaat… Als God liefde is… Als God 

rechtvaardig is, dan… Bewijs maar eens dat Hij liefde is.” 

Wilt u feiten? Let dan op de heilsfeiten, op de kribbe en 

het kruis. Op die laatste plaats barstte de bom. Daar stierf 

Jezus voor zondaren. Hij zoekt u en jou. Hij roept u en jou. 

Spreek Hem niet tegen. Beledig Hem niet door Zijn vre-

desaanbod in twijfel te trekken. Voor wie niet geloven wil, 

baten bewijzen ook niet. Overwin jezelf en zeg “ja” tegen 

Hem. Kom, wacht niet langer, stel niet uit, maar doe zoals 

de herders, zij haastten zich.

ONDER    VUUR
Gods vredesaanbod in een wereld vol strijd
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C H R I S T E L I J K E  G E M E E N T E

Het Lichtbaken wil een levende gemeente zijn die licht verspreidt in Hoorn en omgeving. 
Kom eens langs om kennis te maken. Op zondagmorgen komen we samen om 10.30 uur. 
Het is ook mogelijk om via YouTube mee te luisteren; vraag de link aan. 

Op woensdagavond is er een bijbelgesprekskring, waarin we met elkaar nadenken over 
de vragen die ons bezig houden. Elke 3e donderdag van de maand is er een  
Open koffie ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Hartelijk welkom!

Christelijke gemeente Het Lichtbaken
Adres: Maelsonstraat 6, 
1624 NP Hoorn 
(naast het Dijklander Ziekenhuis)

Telefoon: 06-22818520 
E-mail: info@hetlichtbakenhoorn.nl

WILT U EEN GIFT OVERMAKEN NAAR HET LICHTBAKEN? UW STEUN IS 
BELANGRIJK, WANT VOOR AL HET WERK ZIJN WIJ AFHANKELIJK VAN GIFTEN. 
SCAN MET UW TELEFOON DE QR-CODE HIERNAAST OF GA NAAR DE WEBSITE: 
HETLICHTBAKENHOORN.NL EN KLIK OP DONEREN. 
ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!

Allicht Hoorn Kersteditie 
is een uitgave van christelijke 

gemeente Het Lichtbaken. 

Overname van artikelen is prima! 
Graag met bronvermelding.

HETLICHTBAKENHOORN.NL

Gods vredesaanbod in een wereld vol strijd
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1E KERSTDAG ZONDAG 25 DECEMBER
Aanvang 10.30 uur (de zaal gaat open om 10.00 uur)

Kortom, het wordt een prachtige, muzikale en feestelijke  

samenkomst. Na afloop van het programma drinken we  

gezellig een kop koffie of thee. Iedereen is vanaf 10.00 uur  

hartelijk welkom. Het adres is Maelsonstraat 6 in Hoorn.

Om mee te kijken en te luisteren ga naar: hetlichtbakenhoorn.nl 

of vraag de link aan via Whatsapp 06-22818520 of 

per mail via info@hetlichtbakenhoorn.nl.

ZATERDAG 24 DECEMBER, 
VAN 10.30 TOT 12.15 UUR

In Praethuys ’t Slot (Van Beijerenstraat 89 

in Hoorn) vieren we met de kinderen een super 

gezellig kerstfeest. Jij bent heel hartelijk welkom. 

Ook als je niet op de club zit. Neem gerust een 

vriendje of vriendinnetje mee. Dat mag!

Er is een afwisselend programma samengesteld: 
 Genieten van muziek en zang;
 Heerlijk meezingen met bekende kerstliederen;
 Horen over het wonder van Kerst;
 Luisteren naar een boeiend kerstverhaal;
 Gezellig napraten.

Uitnodiging
Voor een FEESTELIJKE KERSTVIERING in Het Lichtbaken

Lees ook  

het artikel van 

de kinderclub  

op pagina  
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TOEGANGIS GRATIS!

NEEM
GERUST

IEMAND 
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