
Voor de Nieuwsbrief van vrijdag 4 december 2020 
 
Zondag 4 december, de tweede zondag in de Adventstijd 
 

  
 
Eén kaars gaat er nu branden 
en zegt aan iedereen: 
Er is een feest op handen, 
de duisternis gaat heen.  
 
Twee kaarsen staan te schijnen 
hun licht is nog maar klein. 
Toch zal de nacht verdwijnen  
dan zal er Vrede zijn. 
 
Thema voor deze Adventstijd:  
 
Wie Matteüs (Mt) 1 opslaat, vindt daar allereerst een lijst met de voorouders van Jezus, 
‘van wie stamt hij van af?’ Het geslachtsregister, bijgeschreven in de lijn der geslachten, 
want je staat altijd in een lijn, verbonden met.  
De schrijver van het Mt.-evangelie neemt daarin vier uitzonderlijke vrouwen op:  
Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van Uria.  In deze Adventstijd luisteren wij naar deze vier 
vrouwen.  
 
Deze 2e zondag in de Advent: Rachab, in Jozua 2 en in Mattheüs 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de grens van twee werelden, aan de overkant van de Jordaan. Zal dat land begaanbaar 
zijn? Het volk moet de grens over en loopt tegen muren op, de muren van Jericho. Rachab 
hangt een rood koord uit het raam, de Rode Draad. Daar is het veilig en warm. De schrijver 
van Mattheüs heeft wel lef.  



 
 
Chagall  Rachab en de spionnen 
 
 
 
 
De Dag van de Mensenrechten=10 december 
 
De 'Dag van de Mensenrechten' (Human Rights Day) is jaarlijks op 10 december, de datum 
waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) werd aanvaard. Ook: 'Dag van de Rechten van de Mens'. 
 
Ik noem de eerste drie artikelen:  



Artikel 1 
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met 
verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te 
gedragen. 
 
Artikel 2 
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, 
zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, 
geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, 
juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, 
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel 
of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. 
 
Artikel 3 
Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 
 
 
Vesper zondagmiddag 13 december in KaZ om 16.00 uur.  
 
Met medewerking van: 
Magda de Boer, Olga Troelstra, John Kruithof, André Potter, Henk van der Veen  
en Piet van Reenen.   
Een Vesper waarin de Adventsliederen zullen klinken, oud en vertrouwd, die ons doen 
uitzien naar ‘midden in de winternacht ging de hemel open.’ 
 
**Beperkte toegang. Aanmelden via:  

welkom@kerkaanzee.nl. 
 
 
 
Graag wens ik ieder een mooie Adventstijd toe,  
met hartelijke groet en graag tot ziens,  
Piet van Reenen.  
 
 
 


